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 3 شفا نقل واو +

 ف . ةكلا نحول الوم ليبنلا

 تمايشرلا دعك هيض 0

 0 ١ ةجيرع ياللا
 مدائلامحلا

 4 ا

 -ى



 5 تراسل هه
 1 ْ 1 ا 00 ريما قطا ىاددربل

 ديعاوتأإ ةياختس وال ةميتشمثابنم نمرياظنلا#
 نموع ةاللصلاو ((كب ءاضقلا نم لوهغل ايف دا

 ةهباتنتمرخلو بلكلا مانره تاكئش تابأ هيلع زنا 7
 ”٠ نيدقلا داع ىقاطصللز مما نيسنوان ليس باتل ومر نه
 دعو ايقناللا ايخفلانم نم ممعبتن وا طفلا ةيوعصو. :

 : 000ج م
 ١ قولو ير خو جوع هدا يروؤفلد بعل لوقف

 " ايهيتفذواو ناز ىقتلا للا لمح هوأز ارمزب سانلا ني

  كيلعوجيلإ هدو ىيتخل هدرلا .للاو لعجو هالزو خرمل3 ”1 ١

 ظ املا بلاطملازعانمسا هب حتا قيرغتن ناتلاطل اهنا
 : 1 «سماحلا هنوذ تيداصتو ءاألإ 0 اهيادم 0 .

 كامو رع دحاو الا امينم نشل وكمو ةالضغلا

 0 ابضل هوحوزحو روبرلا كدوحتو رف! بس ىرادا هتعتوامنام

 0 د اهفاطاردحراهيقوذ نيدو اهرتن ظنواهتلاترشا هجسيزاللا
 ْ الور صم اهيتنرا هرخلغلاتا.ضفلا عماجلا ين شوا هينيس

 ًّ أيلا مهين وخل هفطعلب هلا لءاعرندلا مييرب نيذ دره 1

 ) اول لئاوالا لع اهين قيسوراعزلاو هايس

 اهدردو لومفعلاو اد باو استر اوصال هدعاون ِ
 3 ب .
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 نكس فول نسا نذظ
 فشل رطل ف سمرا ةحيارامورررقنلارر سف ريظن دار 0

 ف نوقف عبرا معماملاو ل قلإرم نيلاطلاوراصعإلا يع

 ناوخلل ارضع لنا وج بسلا اهدراوملل ةيزعل و زيصخلا 24

 0 0 نس ناعرألاو ديم عم ركو 6

 اازم زم للان طخاعو نايسلاو عسل هرم رخام ٠ ا

 ويضم اعبام تسعلّمَتو اشيل ضع ٠
 ره نعي زعنمي ل ابلا سار طوعا عسسل ليل الخ ل سفيرع ١

 اياشعارابدغلا 7-0 ايانملادط ممر وقول ل غتشإلا ٠
 * ةنذجوةةمااكاغبصأو همارم هتاف ىلاعتت دددا تئتسا نا 0

 تيلعاو ىرخل ايرخلاو الاهم تموت مولع يرحل وُيعْلاِ

 . عرتامدعب هنا م 1 اامهيلَخ
 ايلافتسم هكوهرتك ن ١ كارا نثن فانا 1 ب :

 ظ اليوغا 7 و ايمو ناطشنإلارزع

 ١ مع ذيوررو ىف مكيا د هئزحاذ 0

 : ,اسيرلا نيبلاطلا راس مو هنم ايجار د ةينعيو هنمَسسام :

 ارجوا يبي ل 0000 ارحل ور ف مايا 2

 ا مم اما ف يرزبلل عفو مد كواذنح ليز خل هدرا زرم

 ا أهلك ا لعرب لاعت ديلا صخيزم يدق



 ٠ لهارف نيغلاطلا مق لاسيللو ةوبلا مجرم يزلاو
 ٠.١ دوعظ مق دلما, معتادضا عماد نعاطرضيرلا ...٠ طاحت اءزعب زويلاب اميه باقر بزاض ة عجل ىام طباع ىلا ومفإلا زيرخاللا ف قدص نال مهلزمحو . نرلوإل ف يعصب مهزوم اع هلل كاوضر ةبادصصلاو تميل
 .. .رهيتشللو ديقيبرشلا روما ذوي كتل قلة يساللاب
 ره ةنعكأ ألة :ريرهاىل نامل سو يزعل ربما تلاع لرزرمر تح فاتلا هيلي ]يسسي ردها جلا فاول ل اهب

 ٠ ىللؤرمنلاو فلولا نيجرمما د ,اضطلا عمات نردد أو :

 7 رعشم اخ ملس نطل سلا ني دارس ذاع سلا رماد
 1 . ةحار نايل امم ةحار هل

 * . قركتب ةادعلا امنملكوش هل
 "1 (روكشم ميس إلا و ةيعس درلاالعحو نحراسم ضار 1 قيارتياوحيدامو نيل تسم دل حعالا م روس لارا
 2 ضيسلادراوجا عمأر وفغعس وأى وجوه نان هالاوو
 0 ورومتللف ضيفا انااهو كيم نيم كرجل 01 قكاوررلا ةمركب نحال عارف نايِدِصلاو راوعيتسلا

 , ذي



3 
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 ىلا دحايتحا ال ةاوصومال ةيررصم املا م 0 |
 فاصوا نموهىزلا عنا ديرما نا الو قتلا يع

 ٠هم هاش مم مد قوعنلا سعوا عير لل رم ىلوا

 .اياكلو هد ةطاحإلا نرخ ةرارعل 0

 1 1 هضم امذ هنيعتل وأ ىيين نور يشل .٠

 فش لوغت مهغلا ةنعلاا ف ممل ةقفلا اذ م 2

 ارح نوه في نوراكاإ هللا عت هللا لاق ةكفبربكلاب أ

 "هلق هيفلاقبو هيتفدب ماعلاد دعب دريل لح ةيررمخم مث " ٠

 معلا ش ا 1 ا :

 1 ةيضرشنلا يحيي ذقفلا ءوضومو لعوب ضوم فرش

 ونيف ىلاعت هللا باطنيوهو مح عم .امحيالاو
 ٍ ءانقلا

 ا اهساعيزوكيذ تامولعملا رموهو امي عت
 ةاطرضزوغر ادي ل 2 رانا ماو 1 مموليعلا ئ

: 

 اوكرلرمءاشملا بيرشو لطر الاه ىل لوصولاهب ىلا

 _بسيلا ىهو ةرسشملا# ةبلئلإةض ةداملا# ةبقنثلا ةبقللا 3

 وق اظنلا ةيررط راع ىاا (لفنلا ناس ىلع 12 ل

 ” للاوتم ره اهسدأرا طعفّترم لعساو ىإ هرخماد هروح .

 : هباوباو هلوصعل هش هرضأن هدفا هدا

 هيبغت نهاز هموحو هوو دعه كاد ضايرب



 .ةنيصالملغتست ىارلبقو 'قداصل م عح ل تصرقو 5 ْ

 2520000 رازجسلا اميل داو
 . "قوة نادال اهي ةماث داو و 2-8

 . لطوللمت داوقىلا ب : ديكو 00 مخل هر 0
 و ملال وعفو تباذ 22 ةلرطور ميت كة 91

 لانة مقتل 0 ا
 موك ظلت ب
 تيدر ىا نسرلا ماو 0

 ١ قعللو ةبال 0 درتي راك اق »4
 جلس مال ماوه ةوزح دا ىلع اوف هتقفن 1 ظ "يزخر ولاحد مهر ىف نونا 0

 ٍْ "قرا لوما اضم حد دل فوكلا ثبات نبا ناهن ةامامل
 . نمتتازعنلمإس ني داما ردقفلإؤ بصي ةعيرشسلاو

 + روعته ناو لتررضيز هاهو نطاقلا كي | جيشو ةملعي رع

5 

1 0 0 

 نينه ةنسوف ولو نامت ةدسؤ لو يت ىصر:
 7 | معلانيبعماج ديه تريخلو "لري ما صخس ول ةئامو
 235 : لو هعثز درا حشر د يلوزعئلاو ةدايعلو

 شالا سير د نبوي خو ىئاشملا مليش ١
 بالملل ىعتي ه يضو تسيدملاو هتاشلا نارمح نبا
 - ةيعاع دب نم نوكو فنمد شرب ماه ل تانعدجل)
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 5 ” نياوعوذآرقلا نذحتلاستلا2 روس رم طر وهج هيلا

 ىّتداو نس عيزراوخو كلام ءاطوملا لظطحمو نيس عبرس
 نقبل يوم لس 00 وهو

 ةنبرمعمب تاهو را جلاب اضنف هتتس ناوهو ةكمرلا لمح د
 هنو قبرص اكوهو 0 ىلاعت للا ةهحر نا عمرأ

 3 قرفتلل فصعلاو لاحرلارورصنم ناقل 0
 هدع هراارغر نارتخملا دعمت سس ارغاو دولجتاد

 اهمسؤ 4 اعروسلا تاّيألا هروروسلا ستر نمل كاهن 2

 ىلا ههسراو ىولصم اهو يو نعت لا يعج اهطخيو

 ةهبشي وى كي اءاتث دلوع "ةلوق ىرانيلا يعج ىورايك' 15 قائلا,

 : كولا باب املا نم وأ أمل بوجفلا 0

 ريكي طلإلا 0 عجز اخلالا هلق تعلطاىإ

 هليييعن عبارلا فلا ىف قايسو دارملا ةيمعت ىنعمب ةزمعلا

 فعلي فهل نم نور ىلا ةدش ىا نيفوهلملا برك ول وق,
 اهرب ةماك تالف _زعملاب مهلوتدر سو نزحوا افعل

 رغاشسالا5 تانامولع

 ىف ولالوتيلبالوفمهلد ىنمعائام كردمم تلو" . 7

 . عسي قلطم لوعف م ايس توت جايصلال او“
 ىعسا]عاو نملاح وصمم أصيرحيو ويرسم اانينحو ظ



 ١  0غير ىبا اهورس لنع 11 500 ١

 ..دفلا دقنل لسا باكا ريا مهلا نإ قمم دنطب |

 |. قبل ةدملرحلا را وحزب نعي دعي هس هك نيرا مه مرا يدي ريرلا كاك جيش نالوم ١
 .٠ ناجي لسو هيلع هلا صولا بسر ل ل يدوه ىذا
 ذل .قنس ناطر هيش نم عئاسلا ذولا ولف تام رح

 000 كارلا الدوق 2نانامهنو نحتسيو ىدلحسا
 ملايرعلاورتعل ايمو لوف قيل ىعس ريل ةناعالا
 0 لاب ىاثاا صلو : ةايعلل ٌةدم يفلاو
 ةلضعلا ةايقمم دوق ناخيلاورامغلا جيلا. كامل
 ١ ياهي تلوم رتشا اذا لضعا نم قاكشلا

 ٠ . لوليد ةزخيرم وو ب مايو ت لوخ اميتن ظ

 1 .ةلفإلا ءر | رولا ىلا لعهل راعضلا_ ل صواو فاحت
 - عرقلا ةلوق ةينملابالا اسم ألا ديلا دعاوملا ىف
 ) ' اهيتفتبت لا ةعاطلا عرشإو حد ةيرف عم كيرلا
 7 وق هاب بدل اساسا ذي ]وق تاوبللا

 © روضخلب كرامتسلا "1 انا مل ياه ار ال ا
 0 ةلئنم هنإإ ةشإيل متجاإإ هلو هب دوعن ىلع

 1 جوانا نال ا 0 اش ظ



 ةملزهر لح هرح ثريا هلل هيل هلو 5 1
 جرب كرغلا نا اولا هوك ةلوك بيل قاتعلاو جاللا لج ْ
 ةينإلارعجيخي ايل نآشلا نا لصو لصتلاب ا 2

8 

 ظ _نعطيحيلا قار ريو ءانثاا رصقدولو أرق زوجي يلد

 . اةصنشلا كو دعتم ناك اذا اانا كر سأر ايل هنا

 امه هبزضقياف وق اهرصاقصرومألا ٠
 ' داخل هانا لسعر 0 3

 ”8بلوق ةييزلا كرت دارحإلا» ةلوق ثلث قوف
 امتد فراقلاو ماعلا اناف هيدا صم نأ ىعش ماعلا ب

 م س راكي هزم لأن وكف اننا 00 كفبظو دازحأي 3

 افلزك لفل اهل سةر ناتو ةلصلاقيرعن أاهاذخا

 . حيل لسكن م ىراقلاوملاعلا درزخلا نأ هيازجل درا :

 ظوتإا يازانتعإل ياخ ناد هموق عجراف
 0. عبشلا قوت هلو اين روما, سما سازل لاغتشالرم

 لا ىبا مسمع سرتت اذا فاكلا هوت هلو ةاعملا ةدع

 به رزغلاو بحل هم هروب ةنج ملىلازاولاءزمح

 ألاثتسا م اقايتتسإلا ىا نتايترو 1-5

 - هلأ تلا شلل هلا هنا ءاطخ عمار ذوهو 4 ْ

 . يااهززل تيدقدلو عما عام كن



 : 18 ل ةرنب ولا هقفو نكاد ةنادملا يش هلو 1

 ٍإ "رس انجل لايصل املا د ٠ طراضلا لو كا ظ : 0

 1 - ىف مراد 3 '

 1 17 كوم 0 يي 1

 00 معراراطكلا  ءازا اذهل :ةيدلوق ,حعو نونملا يبيت
 8 : اج زريعتلا طين ىلإ جانسي عاراذكلا ف نا لاقي نا هش ل جانا

 1 ' كيجيربل ةرنكذ دفن هب مرصاك تاراؤكلأ نح 58 يب يلا ةيدالاب دبحنملاقتحاوأ حرمنا عم

 "كنك اصيل رولو نيعشباإ ىنملا نيرصت نيب ىف لاك
 : . دود مرعب زا صنت هنو نامت نو الا

 .متادالاو نكمل ىغبشي نلاملا داك

 '  تالرميمالا رعتسال ىلا امفالل رعلوغعلا ةصص
 ل اولا سلا تنس تارا: اياد هلو ٠

 رافن ولا ةيسراس ب مطيولاذ لوف بيتزا لع
 7 نأل رك يبول جانا للا نال
 2 رك لتاذف كال داتململاوعي ةكرشلا
 ٠ نضل عمرك هك ةادتمملا درعرَجلا ةيذ لهو

 | .١ لوم لذا اكلم ناونخ ناب 0

 3 4 0 لعزل دس هيف مضحك هزعبامب



 م 0

 هدرز ا 0100 د دال

 اهينا ام ةغامج عماهز اوي ىا جلا ما مليا اهمارتو ةروع هلو

 الامان للسما ةَينع رت فيروارتم عرب ما ةئس

 1 ءاطخاو رعاذ 5 2 ا

 نيبهنزامرو كلام فلاخيؤقنلا اذ اذنه امور وظل قصر” /
 زوج إف تاور أاضق امو لاكعشمح دمجدعيو ىونملا

 عافاذكم يره نعي وب اهسويد ةالابعلا ةييعي ملام 2

 ريل نيعتلا نا | هنارنجؤ كد تحف هككامأضيا افلاخيو -

 . لج دعب ةيبزتفالاقولو سلو 7 عينت مادا :
 ةدارإ دمت لع لة بمل! ىبم وكي ناوغسي قس وها ذاذ

 تلو قوم ديو ان ةخونع. 7 صوئرلطاليصملا
 :. اءلادلطا١ ذا اماف هتخرنيشيو هئلومكو هدايا 8

 ظ هاا 0 انس 14
 ظ رئناكناو فعم دا ظفلا اذهل ا جرعصنرا لاقيناإلا“

 . 2 السوق طمأنلا دةجووهارهزملو البا

 . الزمام ولم إ] ةراصلا هده لا ىوي مان سل .

 للا هدأ زلة ريامعملاراشنلاو نوال باك راررع ذك ْ

 الاتنم هير ون ام فايا ىوني نأ ىلصملل جيا معا ظ
 ١ مه لضم (أمالا م كل 09 دا



 ةجنورملل لاو لمملا ىون اأو اههيفوميسلا رجس لا

 :عدال ىف اررع عقيل هذافمعلفلا مث كما ىلص ايا ياسام
 ويعمل ب هزم لا نا دير هنا بهز و ضر
 0“ 200 "7 ةياور دزه ]علو انش تس ياذ دعمت نع ةولصلا هاله نا

 2.لننلاو ةضيرعلا زم ىونمل 008-20 الش ىزحل
١ 4٠ 
3 

 ١ ا! محو اللا اع وق ءاضقلاو ءادالاو
1 

 | > مك ةرلص رون نا زاجس دلوق دياتك مسادهو تمل
 ىراامدعب ةلخانلا ىوش لب املا لص وني اا اعاد
 0 لوفر خردل ن معقب ماما ةعمادج وأ "”درفنم ضفلا
 ْ تاّدعلاو داعفم اولا يتسم أه دنا ضل ىعم لغو
 5200 الأ نال باع لس رراواغخ اظن نا هرب
 ةتيضؤ اصلا لحامذ ءانؤسالا نوكي نأ عشب كر صيقلا هيي تملغاو هلو ةلدا لها بقؤموهاك باذعلا بجودامل

. 

 روي ميغا طي ,ىعهت ريل هذا خ راحوا ملعب اذ اهاو
 لعب لوفد حرص يس عبق ل كاف هب جرم ضرععلا هين

 . ازا اريد ءازجألا نوكي ناغبسب هادجا ناضمر لدا ةنا
 ةيضؤلعي ازا ما ضف موصل اضم م اصلا مخ
 رص "لدقلم ميال دوال ديان ساوا ناصع 0 ص



 مدومغملا اعلاف ةمزإإ ةيضفلا ةشزا نمأر ارم هب
 مونادل ذخر ل لوم نريد داس ندا

 متسول انشا نإإ 4 "جخإل وص دك در 0 0 : 2 باص 0 هلو لَا ىهدةندبلا اب ةسلوق مهرالا عبروهو 1
 لوزا قيرعلابيرإ ىلورإلاب زج ل وسوق لكنا فشلا .٠

 ءاهلا نم ةدحلو هين حاسم ةررغلا ةيندسف اذا هناخ
 مدل ةنلارتنابلواجباذلا ةين حاسفبف

 د نسل وسلا لام روك ملا ناسللا ىا يل شنو 1
 اهتم رحل وقيال> >-ملوق نيئرج ىلا نيب ما كاب 5

 ل لرش ولر يلدا ناندا6 دوس يتوصل نخاف
 فارون صخر صعلاوهفلا جميط ل تاق صن لا *
 ١ و لغم مرار اش ولعذ نوحي لا# وق خا وص 0 ورينا سا ةراكلا مزاد 0
 رانك يوضو ءآ ملا نصا يسن ىلاعتت هللا همت

 هيما ةاضكوراملضلا ةراك رن ناو ”-«6202 <
 اانا كلف نكسه ةرضخ ؟اعطا ١نعيض نيل أكبر :ركسسم تنس ؟أملما انمي رامزفلا ةراطكب هاطا 7

 لا ةراطكوإكرلا يونودو رق ذنخ وظن ١5 سرت ارمل يملا رروكم لاق دن حلوم سيل هنارهاظلا



 ٍ لاسم 11111110 ]
 5 الدال عما صلكع عقيالأ عم 35 او ماعلا ذنب

 52 ودول 0 دال ةمزلبو 0

 باك : ةراذك ؟لرلعف عا: تالا نعوم ميلا 56 ةامرلا

 . 1 ةلوم ءاتنضال ةرك د نكن ئء فولو لوف نول
 0 مساةلفزلااماو ه2 نقولا ضف نع عا قر تك

 انتباتا سلك: ا ظن يضر مرقاة يملا
 5 ا تاتا تايلور 2 هر ام 2 ةاكرلا ناك

 طيرك نجت زاد دوق ارم ةراوك نع ىوقا ةاكدلا 0

 ظ هير ١ بوكا ةتلخامناد امتومل ةزايتلل هويام رع <
 8 طع عا ةاللصلا نا ىلاعت ددوفلو ةالاصلا اومبق ا ىلاعت

 :حاولصلا نبنادؤلا ف اهب ىلا اوأترقوماباتكم تازموحا

 ٠ دله ابكاد موتا رحرؤة  ٠ قول صامأو امعضومف لد حصا معا لإضانوفئاة 
 لاخي حاولا ماسلا واقنامد ىتنامظلا عبق '

 هيضل دالق هت وفرن لاك ضامن دلما 7"
 عجدال لذا نم د نع رك اح نضاو عاج هلت الو ةيوتكملا

 امين ركذا قويا معلا نك صم ةلحاو
 5 ةاظانرغرلو قس ضف لاك ديف ء كنا

 5 رم 1

- 
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7< 
 و 9

 م
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 تالا نارزم وكدا ماضياضلاخيادحو ناذانوعف ةزانجيو ٠
 ةضض ايبا ىوقا ةرانجلل ةالصزاف مده يتالصلا نم

 "مرسال دج عإ اعوطتوأضؤوا كل فاهرضخ نول ٠

 لاقي كب تباث ضو اضدارؤنلا نالاعتا يما" ٠
 مدالإو اههدنعأع وطن ناكمهروزن اوفويلو للعت هللا ٠

 . «لععضالا ىلع روضالا دقت نماضلا فلاي ده”

 نى سدس ح نم ىلا ع هود الصلا  ناك ناو ٠

 ١ لثماهودا_لصلا ىونلاماصن وإنا غن ةالصلا 1

 ةالصلا هحهو نمل نب راغتشا ول ةحرصملاو ررظلا

 مصد> / ننامهاظل اذ اهريفسو مرسلا نه لئاونلا نه
 _ لوقت لبىإ لومنوا ةنرق امل ةديوح ةرشاللد

 ءزولأ كما ةقيفحت هجرت ةينلارحأت ىارخأتلا ٠
 وذو عاشفالل ريك لس ةينلاروطحرمج يقفل ٠
 ل طلع ننواهنيب سسيلو طور شل و ح(نلنا وح ٠

 فشل يسرع 2 رك سلا
 ةيمرتت نع رولا هزركرف هلومل راحل ةعإ ٠
 نما وإؤ هضفف ا زضولار ف ةينلااماو هوت
 روطجف دعإ رضوا إغلا كلو طولا ضي ا



 : ةلضيانافا نالأ نأ كلوش يسرا 0007 2 '
 ٠ الملا ءانشاف هاب ادئتضإلا نانا ىلا هال“ 0

 لكاقمو 2 بارزا نع لقيرفت ىر جوا, هرارقم ٠
 و ا ةيراقم ةينب راوخلل راصاااهو

٠ 
 ايكو و 1 1ك حاوبكحمو ءاقملا خط ارتشا

 ملام مرد اعبإ دو اشعر ةيزلارنا ىرا "
 2لوث حجو يدل لاء دادازعحلا م ىلع هدا لاق يضل -

 ١ ةيوكلا غنا دو لمنح مرجان ىإ لهشام درجت .
 3ك ندع ة01وق سن .”ءاولوعلا دم ةضمط كا ١"

 لذ ار ضنز حوض رم للعت هونك بي ادددىرا 7
 ١ ىلح فوطيجموحو توني /ىا ١يلعفي هيا ىو 20وق سفن
 0 ةئامإلا ءادا اياوهلر ةيرمل ةينو للوت
 000 أد ماابخلو ضرالاو ثاومس لع نا مالا لا البجع اناا
 ٠ الرمح موزلخلا دنا :ا نيل لوو هس ز تفس اميلي
 ١ قركنرماك ةاعاطلاو| تاراصلاب ةرضم انهذمزلاد
 "لو ةمضومرذيزب ئينلا شلا مضووح ىزلاظل مل جوف ريسافتنلا
 ١ اهيلاعاجتاديشاب ول هلو نهي فلاءاد ىاىف تفر ىرأ كلملاهنلا
 ٠ فووهد ل ئلوطلا ناقذلاو ملوك تاراسلا عيت كر

 ظ  ةجيرخوب كلا زحاعد جد تالة كو قرع دلع دم ملخص ضنا
 تعسم ىئدت

 3 "جر : ظ ها ولا 2

 0 اة 5-5
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 ١ ةدأنعلا] ا ل هلوش 2
 : دم را يا ا لقاذ' دال حست ايلف هنودب

 : هنو ارهرعأ يهل 2عن ودنا طر ملازغلامممالا

 ديف ماديا ةولو 2لوق قيرطلاو ىإ ةكسلا هله

 ور يبل كسلا لئاسملا هزيهك نسم ظشاولا نالسسعنا
 مكر اتا رمل ركع مف ظسرلا تو روك رادللا
 ' داكسملخلوت نزلاخإلاب اعرب ندا هاخلوئرف ى | مهلوث ىف

 ”جن رق باك ملول !بارتطح د لوفرم لعب اعلا هذ
 مر ااا لاقارخا ايم نع اذكر ىلع زيبا هب تدر

 روح ملانأ ناءقزذلا لعلو زكا ناسم نددواويسيب قرعلا

 ٠ مرملاوهاك هزاع امل جايشحا الأ. باول فر بتعم لولا
 ادهراص ةراملا ا لوصألا +

 هزه رو هأرماك 7و سزل' لاخر طاكلف ب ءاا فا تممؤشلا ٠
 دسيلو تالطلا ةجيوزالون ملال نكاد يسمي اما قلاط
 حرف مخيط قلاط رمل كد اوقف ًاقلطمرلؤسسلا اص هريغب

 قيس (وملاز 4 يصمم فاطتبا كاك وهز ارجل ٠>

مسطأ ذي ةياوز ناك نأ و قايلطلاو دولا خدت نا
 ٠ .ةدايادع ىلع و

 ]ف ءاضوإلل ةنايد قد صورا نر ىلا نود 2-5

 27 يلوي مؤ دعم ظفلت ريل درس ياكل '



 ب 0 5 3 هيت هدداززاا موال وسر لاك ل" سطنلا يباح مث كرت
 اذكه كردي إب ماع مشروم در سوسو ٠١ تما رمت
 ببحر م هلو لعا قت هاون سيخ حس ةياقل
 امتار 23لوه ةريس كيف ءانيوراع ىؤلا وهن سمعنا
 1 لام ةيذخؤي مزعلا نا سك ضعت ىلا شو مرا وجلب
 2٠  مدوقمحلا هيلعو مرعلا]لرعلا تالاف ل اذا ماو لمعت

  نهوا يتلا الا ىعتسا راك ىصلاا ب هلوم ١ 00 ل ل لف اهيل مصرا و يكوُض قبلا طورت رشداعلا معلا ظ رطل وكام ىرامزعلاد ردم مد وق ىثحا ةلئاو ٠
 لا ضَمْلا ةينب ةالاصلا تتفاول لو نيل ةينلا طوير

 ٠ كتعصو لعب ةينلا درج نا اذه همالك نم مومهملا ١
 . نطتمي وزاررم كك مو كحال هال صل دوحولا ىوني . كازا الا طق زو ةال صل للعسل ةينلا نوح درجت نري الواهب حرصا هيجل خل غنلا لل هنمزقتو ضل
 ' ذو قرانا ىوداذا الاثم اهت حمو ةءاخاملا عضومىر ة>طاد عضرمااوتار دكر ملا ةصتاو يلع ىوتغلا ديلا

 ظ رض هلزوكيالد ا فاسيع ا  كاوصومب | : 9 4 8 هع
 ١ اهثيب متءالوحاللا اما لوف ةياقول اذ ةالصلا
 22 رمظلا ا مو هاذه فاسمم فاس ىلر وا اذا ةيروص

ٍ 1 

 م نأ 5 , .
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 د ا ةايئاثلا 00# ال
 رهو 0 يضاندمي “.٠

 - صرب لما ميم نوكيا كماقإلالا دتينلّوحو ةرئاتلا اداره

 لسنا داىعد 4 هراحتلإ) ا ىوتولو 2ملوق 8 السلا اضخ سو

 -* ةيزغيلا ت3 ذم جن روهو ةلاهيادحا . ٠
 ١ هلل هسفنل ةلاغئا رونو وفعي ةقينو سوا هل ١

 ا مل ه>: ىف لام كله اذا دهرو منو هاري ب

 ٠ ٠ لج هحروا اذا قعياحرا مف ةعيرولاذ .ةنايفلاماو سوق
 يريم د رول ىونض دون ِّ

 اذا مجول نال ف اتمايصن دي خيال ديو كلفت دلاحب

 هيف هوعته رولر ةعدوا اذا وخلل ل را مئاهدمت“ - ١
 : ذخلت لو ذخلأي ناهلاجمت ع ةشرطلىلا هاطحا ناب
 : ةيفدافألوا لاق امل فلا نضررس ادهئ نامصلا بحيرات:

 8 بطنو لَو هذ :حتام حار دعئر عنع ةيزلا ع

 ش١ ومنا نوكبال ل3 هوم ةاياصلا عاماى عطقلا هي نه
 و لمت لكل ةنارغيرتقتام لق هلاقام. حنس
 ١ < نولمهل متو طعس كرد قا 3 وعلا كارد ذا

 ١ . هلاذ كلؤا هساشتا هلو لعب 2يشملاب ةينلا شع

 هةراصومي ]را غبنيف هدصقو هعفد يا هنمويمتلا
 ض ناصع مل ةالصلا لع هتمزع عم دلتلإلاق اذااماق:



 ؟ دلتا :رايتخالا ناف يا فائعلاد قالطل ادلع 585

 1 ١ نادنا انهت ةلوق ملخا هللا أرارمرما كل علاب إ طانإ
 533 نك لص طرف ممل كرزلا اماو ده وه و 42

 ارو لوطبتاماهنآل تصصةليشملاباهتلعرلو
 م اول ةنسلاو ضعاف هن تسيطر
 ْ 'لملو نكن محلا تؤ ىإ تلو ديب قزعلاو كل

 ْ ءافنيامغا | نادرا دلراميكب 6-4-5 نا فعلا
 ! نا لوصول ؤتي د فرأاب عنا دارفا دعم
 . "كولا د .درغي ملام لاحرلا كحل ىف ةإخما> احلا
  كئاشرؤطنلا تان لاجمل دود ءهندلا ىرناعالك

 ًايلائاتغلا اءقالاطإاؤ رابح أظفلو ةغيص نعي

 - داسلاب هصصخل ا! اذكو ًارارمرم اككنلملل يح ةفاذل ٠
 .داوسلازم هيذنز ةجمايل .هلولمملا ظفل نأ نايبلا ندد
 . اظفلا[قميفم ع نادر ادب :رامومجعم ا كالو ضايبلو
 ؟ ةهاذ عضولاب دإ اجزم ومش مرح نعمرل هلي ةرعاب د

 قايلطتإو لنا لاذ يلا هرالذ رِزلاب صاخلل ميمعت

 - اضنولب ميمعلا ةدارا معياإ دوقعلا اسد كامب
 رزقا الثم قاتملاو مالا اق إو صاخل
 - اهرب ةأرما امهنداراو رحيركي كب ىدبعمو يلا ةشضاع

 ظ ا

 0072 اذيإ

٠ 



 ف ةباوترص)قو هب لفات مرغلح عهيال هك
 نوكُي نااما جال هنا مدقف تادابعلا اما ايهيعضاوم

 الكم مههيعسلا روحي ىاثلا ىفع اهملا لليسووا أدضاقم .

 _ لك هب حصن هيتفولا ةاياصؤضولا 'اهجد تدون لاول
 داع ملا ؤاماو ةروأ د اذه ىاه ارا ورب ةالص

 هو ىونام عسش :راد ىرؤملا ار تقولا نركب ناهد رفق

 ١لتم ل (صاخوا علا دامو صاخلا كذب زر ازوال نبش

 اهءاءاجري ةيابصلك هب حار ال قولا ضف تيدون لاقول

 ناماذا ماو صاخم !اًمفلب دنع رك ىذا ضرعلا نع عقب لد .٠ ١

 خادم ر قايل علاق ناب ةينلإر ممن املأ يعمدقولا

 اماحوا أعلا هن داراو رهمثلا اذهذ ملة ضي تييون ٠

 هبشم هل توولاز ان اذااماو رهتسلإ ضذ نحال عمي لإ اذ
 اففلا براك ناريعمال نأ ل تقول ثم رطل ايورارسملاب
 لاقملا عام كم ىاراو لهنلا ىلا تيدون لاق ادا الشم رضاخلا

 بضغى ا ظاتخا ولد ديت جائت إلا غلاب ضرصلاو

 اذه )راش د قال ف ةنموردص ةاض
 معه خوأي 0 وث ةنم هر دص فاضو

6 74 2 , 5-8 01 

 اضذا كلوموعم ىرداام أعلا ةرارأو صير اسف نم ١

 كوم ملخا هلو زيا هرا ملغ ةينلاب ضانمل مهيعت ماو
 امنان هلكت >1 اهراس امام نويعيولخ ..



 . اي اذمتوست مباع هنن رمل 0
 1 يس فرعي لالا هلو ةفعمراص
 . نياك مقلد نعلو . يتيح ديبذخألارايىخل
 0 دّحيرط ءدعدو هزبرتخأي
 ' نخاٍئؤناشا كد ىهيعس 00 ل دلوقنملا

 . ظنيشلا هدرا ١] ةراشدإلا ةبمشلا هله قبراد
 هيصألا : دناطهم ادا ديحهاتك 2 رضوا ظ

 يشاع رعتسل لوا: لحامد ىلامت هلوثملل د فلانعإلو 4 ظ

 ٠١ ايقناك لعشر ردواوأ 0 0 :

 2 القمل يالا عاقل هوت محاد او.[لغلا هيل
 | ١ ىلتيدقي طعإ نكمتي ماذا ام يو رقاد

 6 'توثلا, تت د عهو.أ دوم صولا موو ةساجلاؤ لارا

 0 هؤرو قيقفلا» ىرنييزكشيالعتلا كلدو 0
 0 ةسامغلا عقد داف قيتم بوث ةراهطنا لاكتس

 + كيلاكم هف الكرت ةراهطن يقيل لوريال عت رز
 | ا اطعال عمو ةنمرر عل اذا م
 ١ يشن لاا داصأ ةراهطو نيغبلاو ذ ةكويسملا
 ل ةيدا نازمعلو مالا روكا رهان ةهيشلا
 ع لهن ة زيف انهاظفحاف ةرزعمم تسيل

 0 ها م 2 م
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 روغعمل ماةيتمل ارتب نقع و تش 2 ,
 نقيل كح درا الا عفرالو كشملاب لوا ميلوغلا

 4 الم دلشلا, عابد طرب بانل رودرمر 3-4

 زري هئاضعلا نم وبظتم أ ردي عاف 10 معي لوف ماحا دلو ول اصيعفطتط قزاز نم اهيرس انتل[ ىاو هباوتيف ةماعلا ا 5 ةاهبطلا ضيئولو هكرف ركزتفافنأ هلكت انعذدزقف ' ” كك ال ةامطم كلل جف رمنت الو اظنأ هانركس ماكي علا نك لوقعلا ىورن مرح اواع هتتشال ١
 م بل ها جيو هنيعب لوسضلا يغرم : 0 ناىضوللا ليا ىإ ةنيعب : عن هناك هوت لوسنعم

 حضتلو كو ىتلكسلل ني ده ىف ئظونملا ى
 اهني عئامل لملاف 1 الاب ل 3 ش

 لمار كس )ل نيعيابتملا نالاعي نا هيف عيبلا لصأ : اكس دنوك لو زلت هزي معى 6 | ركل لوضلاف ذل
 ١ ان ول جل هتفراصم ىرتشملا كياغاوايمينيب عيبا

 0 يحلل : رهو والا نكي ال رالف اف سارلالءاعتيد رام لاول لوهم ]عد هنا عاملا لوغ ةيطره اظل ٠



 5-3 1 . دقه < اننابش

 - اهتمرح ىنعماملاقيزاهبف طور اهتايحل ف ةاشلا 0202060000 عا
 ' دالاناو كانه ملك سيلف مج ذالب ىأاهتويحو 0

 ' .حعوةرت نيالا رهاظ انين ماحاهعيبنا "22-20
 . ١ نافةرأو ٌةرغص نكن اذا تقّرص ةدملا هاضقلا ٠ 'ء

 .. لالا دعا نوما و مرمملا وهاك ةلمتالابا متع
 كدب نموه مزعل ل رق لوذلاف كرو ةمذلا ةام ٠
 ٠١ شسبروملا ةمقؤ وهارما نانثا هلقا لوك رمش

 ٠ ٠ ايش عيه كشزمؤرعلق هعّصومو ننام ىف

 . كقلصو كشلادرأل كوت لمطن مل ها لصاللاف ال ا
 . كفّشاملمنوقو نا علا لال هو الصلاو لرش

 " نيقبل وعارف وكد١اك هب ]ميال نارهاطظلاو هزصأب
 نيته هنا ىلح لري «دلسلا ناف كشلان لون ال
 | الراغب اراعازإو ءرشلا عقوماهمامت
 ١ 'ناكيرا كستوق أننأ مارك ع قوام لوا نيكي ملاذا ليعب

 قوبسهشيؤل سلا نم رز ققوانع ناكل ير "هامل وا

 عيني فا لثس هيام رعي ل ةتتوف أ دعب
 ' " ريكتلوفو حاتنفإلا اهيا ردي ملدربكو ثول
 "مترف اعراشر هب مليشونملا لحمل ةئلاثلا ةعكرلا لق

 . هو ةتنضيفل عل ناكراو ب ناكراف ددشوولو .



 لك ريركولد ةرايزلا ناو طو فرم نوثولو مادخل ةئلث ظ
 قاصلادسنت ةمكرلا دايو دوم مد سفيالاهتمدحاو

 مؤ ترجو اذا ةرملا بسوق ةريخاللا ةدعقلاب لقينا ٠

  ماةليلد نيف ةياقولرفكاو تعقوق مدد و
 قو تطوف (خعللصالا ةرعلد دحو داعلاة و 0 7

 جمال الهو 2 لوخرلا دج اتؤرتفا تلاكو اقرتفا ةبتفلا -

 امنا معلا نأل مهمل لصألا ناوهو ةروكؤلل ةدعاقلا
 الافؤم ترانا اماف طق تشي ملا د انكم ةالصانوكي
 رائيسلا عوف لوميا هب متم هئاقدرهاظلا لبغ * ٠٠

 24 اماوامهتانتأ ثبات هردقورهملال صا نا ضو زوما 1

 هواقيرهالتلاذ دلص | توبث لعنرملاض صن طووقس أم

 ةوق اهلوقلوقلافرهاظلا لصألاب ةكستم اهبنأل ٠ ٠
 هعضءؤدب حرتماك ورمي طري املا لق لوملاناوهو

 ينعإافرلو ةلر هضوبقمرازقمف عيولل لوق لوغو .-
 ًالانلوالا فرق هنا نك ٌىلئسنب ف زلاوإلا ةعبزو

 يجي ةعيدو هلومبو نامضلا بجسم خذبإا له فرشو خخ

 معضل داو زخُنإ اركأ ةيناثلا نام سملا فو دتزهشجنع

 .لصالا زنا وف ريزتذ نامضلابحيومب زل وهو هللا
 ةوف ءأرلل جرن عصب عجسوهو ةمدل ةيفيالا



0 
3 

0 
 0. ا 2 ١ 2بدج وح به با جبع ع < ب شح يد قر 24

 انس

0 

 ا

 : "مسام نازح اينبم ناكول نال هذاقب لص لاف ةنم تدذ ا بنل دا للقيد رولا مدعل الأ نإ نمادلل ل رتلا ف
 , تيتسا هيرو كنابرقا برشا 2 خداوإل ةفاضا + رالصألا ذعاق ءمالاو ءادالا ف دوبدملا لوف لوقلا ناك

 0 )1 تعد ةأرللا : نإ طيح الا دتوع دعب ٍ
 7 0 ءدسريكادعب مالسالا نأ ديو إلك نم ش

 .لاقلمت ةلوق ىعبلا ةىجيالا اهلا ل قمايلذ دئزع ٠
 دك لاخلا كتم لذا لحرل درع مالا ش

 “تلا درح تيصقدا ةنيس ما هرإقاب دوهلاب لحل 1 0 ” ٌطريضق حالك ل زغام ديبب مضاقلالاقازا ىضاقلا باد
 نيديداقاعاوا الطب لل ار عزت تيصتو ا هنا
 م ٠ لاقو هن ةنيثسب وار افأب ادع صرخ وا راَقع_ كام دا اطل

 يي قوص زاجل افطر دن تدعن درع ىضعملا ٍْ
 دمار غلا نام اضياضل خت جال“ ةزيس ةيزع عمسل .

 7 وارد هيملا يردي و تكشما ةجيرتلا تدور لاق ٠.٠ 0 1. ”دا رةضعملا ةرارو هضن ارث قد صيف
 و ديان مط ١ ىسزلل ذا دكك جاب
 :(نعجراص خيملا دمرلول داما | همز الإ مدي

 . كاقوزيل مرايا هبراذألاف دخيل مهاب
ٌْ 0 

0 



 ىفملا همماخن ءاضقلا نعل عولو دطوسبمو ييخرسلا ٠
 رك كلا نأ دصم زاك يلع هد تيضئانال !اًم هيلع

 كب: ةنومعم ةااحيملا كابضا ادنال هت الفا ةزيس لؤسمم 0

 كاجو هلولومك بحي هملع : نامضلاو ةموصخلا دلال ملا

 ىضاقلا الغل نوع رو لزعين لش يرخ اولاك |

 اوما قل زغوا تاما خاف نوُحبام هنوصرن رحل نمر ذبالا

 2 ىغعش الأف 01 2 (نهأل د

 دساكلا ليس اكسو وق س؟إ ل نم مهلك ن ا

 1[ ةدعأت لرمفلا مدع صال نا طسلذ لا فه راشو ٠"

 ايطار لف اع شلال بق قرت ةحط ل ءايشالا ف لص
 ىلانزنعيكفلد سوق هر خراتسلإ] ش نم ددهرتو للحس لع <

 ظ 2م هلع م هدلاو ةدلاإلاب نيفلكملا هالاباطخا ٠

 اتلوطو فى مالو لصال 20 مع انمي 5

 انصكوقلو ىلاعت هول نريكم مهو سانلا نماعجال ةبمرملا
 هلزلوامغملا شافتسالا نم هيدا لاش طولا سد ىف -

 علك اغلا لا ءامر ىو يورفل 2 1 5 ,

 سفير اكمل ربا جا كل بلوه
 لوازم ةياحك نايرغلاو كوول ىبا ايلا حسز كي ل بقولو .

 -2لوف هادو الالف ارش ى يق ظ



 ا ادت دف

 . رضا كوم ةدحاولا ةّشايلاعإ ةضاملا ىرشلم هو
 ' وهو ةبادعلا لول ىلا نمره و ةلوقي اخ ةقن لدع
 تي ارعاون تادْرْطُم سلا ةدامش ضمان لش الماده
 1 ارث هلاولاة كوخ :رانأرماو احرو نجر ةراهتسل
 .. هالو دعما عمدت بأ ديز ذا لاخب اورخاىياطب) هنا
 ظ . م وارتشاف ١ هيعيري حيز نك ةنايل مازن عضركب لو
 ١ تصد رمت صحيا تك اطيز الخ
 ١ تاما طلو عقو نم دناذ تامببشلا نع ةمئالا وه رولا . أ يم هك همس كاك هان نايس | دع رلوي نار ؤيزم تمس : ةازغل ضر ىزاوه
 أ. مارقلو نيب لول مايلسبلا هيلع لاق 5 ماع عمو دقن
 7 ىلل لوحي نمت هدرا حج هللا حو رضيعا إلا تاز
 7 ١ اا ا[ ملام لوف ةقيقحلإ زلكلاف لالا .٠ ةكعاذ فراغيلا مب و ثيححلاو هرؤعقي نا لس وزو
 . 7” نغ لخا 2مل ناش رضقول ةنؤف نأ
 ظ فر ذعرأاعلا ند ارحل ىضتول لامي هدا ة وسر ةقينحف |
 . ”بادكاز من عرصب الذم كيلا اضف ذفني يان
 باك عرمدذلا نعمه دالة ملا تا ذا امأ ةينسلاوأ

 ماييوعا*

0 



 0 : 5 0 نا 0
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 . اخ 1 ا د 9
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 ط 32 406 ك4 هللا ٠ طم طل علل

 دهيم ما وايت كالا وو اير ١ ا 25 + 00 ل 2

 ا 0 هلوقئاذ 257 يزاد مامات 5
 هتف العلا جيرم منامإلم اذياتوا |نكتاف ماجور د عامر يمد:

 دخلا للوداد هاوس ديد ةؤطوح نوكي نا دالخ ٠
 انهركداك ب ادكرره رغب لاما ا نيملا كرمواىسزتللا
 دذإل ءكاهقذفش يح طوع ا ضقلا راسك
 وه هحسو ىذا زال هلوأ عقال دع عود فدجوت+

 الث ةيقخر دون طش يحيؤإوولا ىلعذ وكي كك نا جسوم نه
 راجل راها ةةقرقح يع ملفا م داداه كدوطفللا

 2و ةيفنخ اوصال فرصا كه رعش لٌقرفح أك ناو

 امكعا عمال لال ابل لل بسند فاضيلاملا دلولاناذ لل يعد
 ح>عامألالاجبلا ءانيا نهونم اندانيو انئانيا ون انونب 3 ارث 3

 ءاقدزإل رظن درؤو رغما ةغيصو ىارر دلل اذهو سك
 ةفشحتركي ب نارهاطلاو (ستسو ادحاو نوي دقراولا ىلا.

 نبش م داولا ظنا نأ لاش نخارلا عيل انين 5

 ىلس مجدا ألاق نع ناي“ نمو الرحم نركب ةانيعلل ظ

 بلغألا ةيفردعب ةلوف ادرفنع 1 داوهر نراشإلرملع

 ارقياقجيع مع نامألا دومعلا لح ةلاجلا ظافلألا ن اًداوللبو
 ىلعيإيع اهتخفراص فراص نآف اههولخ نغفراص فرعد ماع

 ثريا ءو هنوف تا ذلا ول فدعتدإل م سانل نب قياسا : ١



 نطل و لمادلا ل جوخي ال اككضمبا وضعي نلاخي تالمقنل مداه مر منال تلح هاك لعفبو ةسفنب هزمت ىر امه
 ١ ٠ ةهمنع كاكاو ةملعم لامذا ىلح هالصلا أب مل سايق ريجعلاب
 - *  كاملاودو ل ديف ديلحي ولالا نول تسلح نوكو المصل ترج ذاف
 7 7 نوصقلا )جوبا كدسذام د جض ةالصلا نم دوصقلا أ لفنلاباماو
 1 (ذيلا دال >بزل راراااده كلر ثان يس الا وهو تاداعلا نم
 الارلا راصد ايل نيعلا علامد صاصت ١ ة شح بزل ىف
 . مالا نالاعوجتو ةراعتسالاهراسيتسملا نكسلاب رصاصتخ
 3 فاضل رو لسإلا نال رارلا هذه نكس جو اهضزاجم
 00. يري ديفا نصارتم ارجو لعاعلا ةيصاصتخالا
 ٠ .كادددقي نا روغسي لل نالف ؟رز تالخ هلوق هيض هقيقح
 0 جيشا مخي رف ىنابلاوإ سراغلاو ّرازلا ناد لاَعي ناي
 ١ قلو. ةنأ زم قيسامد يم هريظنو دارقملاذ آلا و رقما وكت جن
 هزه نممكياإ نا هلع جسوم عجاف هراسيالو عيسدال
 قبح لدول لاراعأإاقيذ امينم هزج اميمح نإ حل ةاشملا
 22 لنا اهجاتن اؤكو امنم هج سيل هنا ظفامإلا امأو ثنحت
 ١ وكلا ماسلا نا ضق نم قطمصاح ةنيطنلاو ةفطنلا زم زحاح
 ١ قفا وني الذ اهيس ةزج نوكيال ةمدالا ةبئزلو همدهر جب
 ' . هدهزيزكيال هلق ثنجي الذ ةقيقح هيلع نوحي اخ

 1_اا



 سل ديلان ناو 59 2أ نرزفلا 3 ١

 اهنم]كألا قيام دناف ئ)متداوع اب ةقيعلا هه ووزت كك :

 راصنإل ممل ةّدرقعلو ةرووجم لة شخ هن فعلا :

 لح مضي ناف ةرفرملا ةقيقحل وعز مل مزاضاعبلا ٠
 ..اذهوزلا / تحرق نيكي اذ >و ذب ثنستاعيرمت

 ذعرعتل كرثثا معيب ةناذ ةداعلا فعلا اهلعاوهصاضنا .

 دنع دله ندا كما ايعبنمح لكك تدب جو ةروسجملا ٠

 فرامل اجب نم ىلوأ ل ةكل ناي كك ل ةفيلحطا

 علا فاىتملا زامل هه دنع اف امجل ًافايلحن هلع

 ظ ةاتسلا اخ هرم شل ةلهيشم

9 0 
تالازمو ام يسيرا صاع ركل ناي لا عيركلاب ١

 ذ

 هيلع هُم ًاكرت 0 ىعتْعِض ةداخلا ا

 ش اهدذشو ىراوللا لها ةراحوشو ىزاول ماني كألاو (]لمسلا ظ

 اوال دا عخ مق راهتم اهنسرتلا محايل يب م

 ةياآغلا ءاذتبإل قلن م ]| ىتسا معبف اهلا ةبسنا ٠

 قتعلاؤاصا نم وروو هانا ١ | ءانناميا | ةدغحو 0

 قلاغمو ناجم دراميلا ٌةيوغل ةقيقحم ميل نا 42ج

 ةقيقحوزرلارادلا ةئاضا ذاق دز را, تقلا ٠



 0 هلإ وس توا معز كسل ازاجتد عمال
 : ' فرعا مرو نوكي ةزييعم ةنسس نم ةزعمرهط بحير اجراذيا 1

 1 . زيع ع بجير هب >نرلا اذااماو ذرماعلاو 0 لدعلل
 7 . ميتاووك كل هنوكلا 0 تناك ةئس قرع

 1 بوم نمو هنفيطتر دفنا ىر يعد ردت اا لوف 5
 * ١ بجو يملا با :راإ روزؤنملا باوجاوهو درك ىإ
 وخز راعت هلوقل يحب لال يرحت د هيض مير
 ' ةتحيصنال اذيمي هبجسوم ةلطرساوب اونرانلا تاكو متداعأ ةلحح
 ايلا حابنا ذا نيبتف هيف ةقيتجلا اقم مشت -
 ا 1 ةلوراجم ةفضتارانعاب ال ةعمشمارادعأب عوضلا
 4 فاضا هيك مايا غاو نك هجن رادلا ةفاضاو
 1 . قمتلإزافعف ىدلعت الساحل ذي ةّمبت وهو ضيلملا
 ص "اليل اق دتاهكرللا ورد كيلا طبت ةفازعا لس
 ظ كل رخو زو هرطو ر مزال عب نو عضومر خد
 1. :ىجالف ةيجيوه رع زرولاو دوي صر رعر جنا ناي ع عضال
 ٍ 0 يجب حلو لو جاو هةر طحلا د
 ىلوالا افلا _ءشلاب لوزي ال صحا هرحاشل انى دبات
 2 كل ابحاص هراتخا احاوشلو لول اجيتعلل# كو

 0 رانيا نمو دي مااا الا طءرئال ٠
 فار
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 : . 0 ١
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 هلوه)استعالا قاطماملا لورئالامياذ نيليبسلا نم جرح

 غعقلاوهدناؤ ةيباثلا ةمكلإدعد ىا | ةيئالالهدعتسو
 ليال ةعتلا من (ميقم ككذاد فاس انلانا ةريخألا

 لصر 3لوق ةيناثلا ةمكركا رمد وعقد اما نا ضيف
 هتافزمزا 04 بش هايغق ةتمدخو لمح ىرددإل

 هه ةعيشلاو مدور هتياوف ردن طو صضمأر هلا نرع يي أ

 ظ ًاشملاورمعا 0 تساوزاأ لاسر كوبا 0

 لرب تيا نم ناكدرا ةروسويفنو كسلا 0
 4 لاو را لكم كانا ًاصوصخ ةزوسلا م

 روسلافضياؤلا ءاضق نم ناكنا ةناخ أملا ىف روكا

 لاو اهتثاب سأب الو ءاهرلا قبرطم نوكم تاوشدلا تامأو

 رم اهيحوا روس مم هيف طجوبف فاورلا زنسلازحوقيفأ ظ

 عيسنو | همز لا صفت نم جسكرق ةاقلا ةرخافلا 0

 اههرمذل ل قف ملا قالطلار ل الحسمو كو ارك مهمايإك

 | هفابحا لس نم._ىاغلا لغو ةفاضالا اهلاق“

 اللا مهتريؤ ومي دل نطلا ةيلغ + ناف فرصوملاو !كيّمملا

 ثم هيلع (زعهلاو ةيجومم ارعلا هلق مهي نارعب

 كار رعي زو قلب مو ليعبلاو قتلي ن َن 5

 لعاب ىئارلا زيك داك ةينألملا 1
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 ع

 ظ زيزود افلا مهو باوتهتسالا ف سدا
 ٠ لاهل نال لوعالا قا ا نام
 ْ ل لسع كل طا
 هوتيل ةمداما عافلا الذل يلا ىالاحل
 ليضتتلامدارحلا هل نول بحا يدش فو ةيورسللا
 ظ ا ذا ملا ةقيطلا ىب ةيفن دلل ايلا نارا خب لوعشملا
 ةطعساولا ىرا واهلا ماجبوخا | مهيب سل ةماقسألاو

 : تغلاكتلا ىارللفالا اورصال اهض ةغباسلانايدال نو :
 .. كله لوقو هيلاري كحل اهلج المحال ثبحب ةقلاشلا
 ٠ ناذا نلبي عيرم لا ىل ىلع 5001 75 انلعامكال |وانير

 : دا4)اءةفاشلا قياما نم ا سا )
 ءاينثىف قو مصيينون الش مهيسضن | لتش لم ثاسرإلا هقمطد

 1 ىساقااسلا ةيلعيرتب - الاس بعدم
 : ءايشيزرلا زو لللا ثحام هذا ىو رى لسا قطاع هش
 . اير نلورسإ نمرلا نا 0 راتمزحارقوال
 أ جمني نيرا نأ نعد هرذع مسا الا نحل ادهو
 6 ةتاضنت ا او 0

 1 نعجز رسال ةالصلا زوج ب سايح ظ

 ماا 2 اب بوما يدوم هروب اج ياو وج جدر بايو سس اع اجب ١ 5 و 2-1 0

 ةددع فيات. تر 59 5-5 0001 ل لا خو

3 0 

 07 9 ]06000000 فئتكسحا

 7 ا يجدي 1 , مي رم

 ا
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 ١ هاصاح زويل 0 ةليضفلالرصح عمار حلما '

 . 'هتسزرمو هقفلا ةعلا طم لاغتشإلا غم ردعل اهيسرلنعا
 ةحلد ئاكتحلا جم وضم ا نكيعلل نع جورفلو ختوش

 ةارطإل جلا رم نيل مسسسلا ىأ نيتوسلاو سبي داضإلا 00
 ريدا ييضاوم ب ةضعالاراقو وو ةنيكسبلا سا
 ناقل ؤانصإلا ده توت دوجتتلا ا ةدنح يقل م لأ 8

 ارقذلا تاقرصلا ماللعت دلو دور مث ةاكرلا ف:
 نئاغلوبولافو مبولق َةذل ولو اهيلح نماعلأو إكسل
 لقو نانص خنث هدهو ةيألا_ايسسلا ناو هدام فو
 ىغاو ياس ])'رعا ىلاعن هللا نزل مهنولق ذولؤلا اهيحاطفنس

 لكملاو ه] شال نع .نركسللاو يش قرا هل نرمفلاَو ممينع :

 نول اعل نواعي نا باقرلاو داغر دهن رام ندا ؟ضزلادسلا عودي 0

 طل ليس فو نيد ةمزل رم كلانلا و ا 1

 ناك وهو هنطف لامر تاك ماسلا زماو ءازغلاعطقنم 1 ٠
 نأ كو مهتم حلو راك هئاهز عيري ن ل هلرعشتإل ٠

 نهد ةلَرَد ىرودذلا اريمتذم فازكذ حلو .فلص لش قرصل

 ريل رعي نار لل وحلت ءاردإلا هلمالا لادا:

 عنا يع ارمكملا 2َلَوف ةراخل ديالا وؤرمعل 4 2

201 16 



 ' ىه فوم رادعإلاب جسوم اميةودوا ور خل فرخ تاو
 1 0 10 ١

 الورفاسو فخ عملا بحال لاق تسبح رويدة لار هت فردا
 سارلا مح اواصو اورضحن اذر خا او زبح زل و ضدرمالو ةارسا

 ذو ايست علا عمر ةاهلرلاو يسكف ولا ضف رع ءازحا

 -ه

 3 ةردقلا ل عنياكتلا ردم نا لوصالا مخ تطادقو مانام

 طدرومألا للارف طرشي هو همزلام وار نرم>سعلا ركمتباهبلا
 نمبر وعادل جرخي اه فداوهو ىلطم ناعوت ةررقلا كاتو

 دل سا ظمأ الك وارإلا توجو طرشرءلا ذو كمزلاع ورمي

 اوارثيبصلا علر_رحرعوقوال هرمون طيرثتلا نا مث تالآلا
 2 ك3 7 : 1 :

 ةالاصلا همزل تقول نع هزحم تا ضناملل تملصد افا
 , تاماسلام ممثلا فرقول تقرلإف دادنماللا مهنا
 ... هٌةر)ةلاوهو | حامو ةفورعه امهتصقوامهيلخ سيعشو

 3 بجلولا ماورل طور ةرزقلا وزنه ءاورو هامايلا ةرسيملا

 نيمو لاما كال ب جيلا ور شملاو ارا لطبثر تحس
 فقوتملا عيبلا لذ. فمزإلللا ري ى ةزئاجل روقملا زوج
 اهضوزل ال خوف عيبلا ”دضو ةيأرلا اخ ةموزل
 هبرغتيار ةقشم هن يغلا انشق طغى

 .. طول لنعاوملا مدحو بيعلا روم نم نيزقاعلا
 باقل لعلام يللا موقعلا ىا ةممز يللا مرزلو ذو



 دج د م فمر كطاس دول
 النمرضاقلا ةضقازكو كت عيل ءأفوقوم كولا لزنع

 اك ةفاضقذغسال هالو نالولسلانأ 0

 ذفنن املا زعم نإ لش ناطلسلا رارع نارعد ىفتول كنا
 نم ةفرطودل تال اذ الذم ةفيطومرحاصو 0 000

 نام .اوأرلا طيري ظولاف ةررعل ىلعشساو مزخسا هريؤيما ناطلسلا
 لئاواوهرفنلا رشاد 2 دزه هدخل نالملسلا نأ
 علا ود ونا دراعه غي نال مونلا : 3 ٠

 ره ىلولب لحلو اهنيذ طن وعجم د قالا
 ةوقت ماهل اسم و اهتجوز برظاملنا ىلع هو ءااثأملا ٠
 2 ني دشرصقم عقواعىأ 6 ار اح وع ف 3

 هلع ةلوتل هوس با هزل كلل لهل مفوتلو
 طول امعاخل و مكارم شلت 2 هدانا

 مودل اهيللبلو أيات 00 ةلوزسرؤميلوو ٠
 ولا نيب كاران نا كودك هل لذ هه الا ىوتلإلا مالا ذب طرتشي' : ْ

 هني هوحيال عفوا ٌناف نقولا نزاوجيسؤ ذررحلص و ةفينحع <
 ل او دنح مزال يغيفقولاناف مهرلارفوهانمافايادل | مفك لمور عم وهو ةعذنملاب قددصت هنالخ هان
 ميرال يع ةياورف 0 درب قيل 2



 ل نول امذتخاماو اره ةياقولاؤ راتخاو رصنا] ةيافرؤو

 مطبعكلا ةيلع هللا تاواص ]| لذ ف قو يضر )ص الاو ىوتفلا درلعو

 ش ْ ْ ”رردلا بح اص هب جرصو هياقولا يرش ف ذيعنرمسلا ربح هلاقازك

 7 رهفلادملدب سلا يحن ان الوم هيررذاو رئتللاو رزعلاو

 ف انيتفاوساملامأ رمح اول خزن ّوعر ل هلال ةهجير هنا هرار يهوك

 7 لاء ةاضقلا نا ىف هبرمعم فاعلا هب ظ

 اندهاش ل قو هب قفا رحضو عدرا نخر الافعزم اناا

 1 اذقلا مال نافصمحيرلو لعرالامدامئلا ملا كيلا

 : ضعن و اةايخ ]ما ردعفو ميال ائاقؤا الطاو ةليح ولاعح

  ةرارعل يخاذا ناقوالا ضعب عمباضدا وزوج رخل

  لصال لىصلا كعب فقول ن اذ زوال هنا عصألا او املا
 |م لثمديفان دهاش لو ةيقلأ ل شنرل رعاكم ئماملا
 ةياذولا سيف ةظئيرزملاررص هذ . اذكلإد تسر اذاندهات
 طرا عزم نمل دعو تميس عاسابما
 ْ 1 ةافاملاو قمل نجل هاا نك ةلئاعلا همز للا

 قلص غلو ةيدلا وهولقعلا نو دؤي وعي نولشعب نيذلا مح

 ظ قيقرعت ءطلاركو فنزل جن ءاؤأ <25 ةعضوخيف

 ” از عمج دارا فب هان. زبلا محزو ةلؤم كلؤف .:لواملا عم

 ” كتوم ناجع يح ةانرلا ثزوىخ لنجل ,تقو ةلوق
89 1 

 02 ا 0 1

0 00 

 0 7 م



 نطاوحرخ نوماس موق »ار عمجج ةانالز وولخ ةاغبلاو
 لت نمرملو زك ا ا «ىْلولا ةداط
 نب رناوهورردةمااوس اره سيتا زاوحاماو ٠
 ا دو ع 0

 مبوب هرذس نم هن ىلضفاخس
 ظ ىلا بيس سنبل ةئنملا در جنا | دماياك نم موميعلا 1

 كة[ ضعإل نموضع واه فنولع كالا فاخازخا الا ٠
 ميداس هحياق ترم درل زهرا هن ىأ ىفوتي
 0 ملاذا كو 2و ةاضعإلا ىا قاطع لاو ةكوق تاراصلا

 ىلعير جيو كوسا دفكي طضيزد جا نإ مث هر هدأ ٍقيرط 2 ٠
 لبالاعولضف ةلحارو حاز هاريصي عيت فلكم مس مرح
 باقل انكقيرطلا نم دس هله
 ظ كرا وجبوءادصلا نا |هيفف سارلاف ءارص 30و هحرشو
 3 محصل عت ناإلا مهيللا هلح |ينغسسس بار س سارلاف
 مادص عت ال و لون اكد رجلا نير لجو توجو 9

 لازان ةعملا 'رلادلوق بعقل [مراصلإ ثم سلا .
 لحبلا ةنرمفت سس ريعد روش لا مقسلا
 ةيناثلا ةدكاغلا يرهوحل لعن 31 ذذع هعاتم زم
 زياد ملا خارنا ؟ريشلا اقيمت



 ١ رمملاورمطلا عمتو) كازمب عطاك ةكوف وعشنا
 ” ” :ىبا آر مالاروجووةستوف نيَماَحاو ناذابرصلفلا تقر

 ٠ ١ نمناكنحرقفل هافطإئمطفلا لربح بحر رم سار
 1 03 زج مويا هنوف هيلع ةتنرلوهل نوكيو هلايع

 هوني ةفلددع ةماقا و نأ ذاب نرلئاشصصلا مج

 03 زوتكيو خو إ لغعيزم كلو بشن مي ةصملا 0
 1 3 كواتفيؤإ زكا هريفس دي لاذ امهعطرل_ زحل بمن بحي

 ١ 2 ةرازكلا 221 ىاذ ! هذ عت داع

 0 رجلا لا اهلخؤر 50 هزصفتو فود رن عاجل اخي

 ٠١١ تف موي 6لسلا هيلعبلا5 ةناف قاروزلا ضرع تدنوه

 ١ 7 ضر ءاوصسلا لحم مون ىلاعت هللا محمإبلا نه نا 4

 . . لاقل لكن أ هناف ةمايقلا موي لأ ىلاعت دللا مرحي ماموهو

 02” ضعي راع زم ةعاسإلا ىلا حبو سدح هذا

 ظ ًاهرغيزمزلا ةبطقل كقتليرلو جانصرغِشسإلو ةكوشد ظ

 ةناف :رخجألا ر)اةهالوساي سامعلالاقو هالاجإىراو

 .٠ اظتسطنعي دادعلل تيقلاردزألا آلا لات مهوسلو مهنيقل
  جاتجي هناذ مر عرج زل مالسلا هيلع هللا دومسر
 م وافوعسو ضروب معنولعتي مهنال سانلا ةيلا
 ىفاشلانماعا 9 منغيلا و باح ناكم تود دادحلا هدر

: 



 8 1 تل يسيل |

 مهر غلا هعطو هربجو جلا بارتتن دنع هللا ىطد
 دلع اف رسحنر را كراع ىلا مزمز ءاهلقن كبالو :
 . .قلطملاو _جتازعم سكرلا مسااهييلع قلطا مالمسلا ْ
 ةيضتدتوت ذاطل ماتا نيكو لءاكلا ]ل فرعنو ٠

 بكم. ءاطولإو كزيررضلا ةيسانل رمكقلا محيا ظ
 ةعيرألا هجم بحل ىحل لاما ملا دعم ثييدتحا#
 ىرا كروايمزاوموراج عمج يدلل رايرا ىفعتاعت رحب _
 .٠ قفتؤلمتم تلابوا ةويشلابام قم تصر سكس نو
 نراركذلا].فراعضالا مزمل الد رايدلا رف عجار دو لإ ىملاد

 .* 'ريدلا ةنوق تاقراعتملار اس ع ةهغملعافلا ةبتدا ٠
 ' اهراس: جاها ما ةعققوفرادلا زق نوكي ىلا:

 ١ ةتكوفاهراسزساءلاظنا ةيقزعا تمت نىاذلو
 ازاك(ع همن هاجر صاصقلإو مكو ىلعت هلوقل صامتلاو . 2

 ' 7 ريظتيرإ ناصح ةاوبعبوأ لدار ةيامبل تتوسل
 هبال قاعازعصاصتقألاب ململا هوقو دلنق دصتسو هلت

 .نم.قلقلا طسو#رترا هم ضتقي ها لعق تقلاب مهاذأ 0
 ىووثوا نحرحاوزاهناف تارانكاو دوزخلات ةلوقدوتلا

 ارم او اما عمجد ةمعرل امصلو م اند]او كااعبملا :
 مراهسئسئةريثك برضو فد ةييمتو ناذ داطلسلا ٠



 3 ناطلسلانانلا] اًررس ىزن ا لق ةاطل سلال اقف ريش سائلا ىإ

 )7 ىلا ةرظن ةرزرطن ميال لاعت هنن لج جر لا قذ
 0 ع عطيفه احن ةماياسل ةظنرو نيب ىلا لاوما مز
 1 ] ىف ىفاقلا اذكو اطال لسضفؤازك هروند عيمح هر فغيف

 1 5 دك زم كو ناوزعلاو رزنعلا عفرل اليل سلو عم

 زل ياركا دق خس زم هلا دوس ريقارر مز يزنفلاب ةييهاركأ
 1 .ةئورععو ةرهقسوهو اصرف كاصنعا ككَوو ةيراعلا
 ١"  تيعنوةزصلإ ةاصخحلاب كا ىااهيفلعف تاق شوشلاب

 7 ىلشاو يازلاو كدا حنع ةعدالإ ل جتجرل ثبحبرح
 اعاشايورفلا ىا ب اعناصقن مدح رغب ةدوق لعب

 . ”مم) هقضأ منابر افك ماد تارولط ايتن

 2 هاريةمر ىا ةدههزم كلو ىلا لاغما_قرمظم

 ل ةنيفكتل هرقززم جذر مبا شبشب ] 5و هنوم ب

 ١ لاقرغيرعتلاب "نوقف ةلوق بالا ةملع بص ىا ل هاو ةلوص
 ١ ئينبرأع هب لرت ءأيدس ركذت نإ ا|ضدرعتلا ف الا بحامم

2 1 
 و طيزه ثدوسقلا لاب ضخملا ماهل كاما هناك

 هرادؤت تاو قحرفب هاتعتيل الاخير كطلسلا بط ا دا

 ٠ كيلو زارا وهل كح | انكي ةتنوعالمساخ
0 . 

5 . ٠ 3 
 و :

57 : . 

5 

5 : 6 
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 ١ ينو انه بن هناذ قماقمونت كانه يلاةلاولوقتف .

 مفاد ةرقاوع ىااهيلعرخي نوف امظفحو
 + لحي ف ننظر مراولو جلول نام افصل طله تلين ” *

. 
 كلارا ولا زكيرلورلاوا ميه لاذاصد زكي امامط ظ

 ٠ دوميرانا )صال لفه ىلرئياغاو ناضضق ىراتفقةروئالم

 امهاولو هرلو ةايح بيس لولاناو ضقنلابطعوضومفع ٠
 ىلح وعدو لل ىلا بس ناكوهو رو كلو ثامن

٠ 

 فال سوت ةيعرتل لح سانلا لعد ىزلا وهو نجاملا قفل نوي ةروللا وعجم اوستن حلوق ضقنلاب ةعبوضوم
#6 

 ير ذاع جلا ةويطقو قوتملاوهو لال ضقت” ررزغ ةرلي لإ ةييوزج سدجول ةذاذ هللا تويحلا
 ٠ ٠ درر غو هرؤيريصفوخسراو ةلوف ىويدر خبز جال
 لاقي زلمفمنزو ىلع ةريمؤر عقم طضموعف و كو

 دس ريو ناةجاا دعامات كود طاطا” :
 ١ طق ف مر شع لطم نككودازجُبلا قفمال ةلاوه. ا فقالا+
 لغرام رايتعإلا ىلا يملا ءانتحا نال جوف ابلاغ
 ٠ .٠ زكا يكف +: ث لإ اون 515 رهد فلج ا رج كمل
 نع ةحوادنم نر هللوف نا ملعب نإ غيني نك للصصألا



 .٠ قاف زر اخي ح لوف ةرورملا لن اعلنت ةداحلا ةسمانلا
 ةتلباقعفرلقنإلو متانة ع ةراجالا كاف ماقول '

 ام ساما متقشا ميس ةيسمل فالاخج ناينسإلا نم عش

 .طدرشلا ثيل رفراولا_صنلاب تياغو ةيعرشم مدع
 . . فيجي نالمق هقحر جا اولحا السلا ةيلخلاق هناف
 ء وصال كفل ا رع
 اعلان نحاول هبل وجر َمَلَو 174 هلعاقلا

 5 ةيقاما او هئفلا لزرعلاو
 ” ندعلا) لاف قرووا دَدِب هزي اموهد ًارراج هل

 0 7 ال رياح بناجر ءامب ويضر لا زوجيشر هعلا رف
 00 سام الا اذاو سوت هوام سب ىزلا ملا بداجم
 ش . ءارهزلاو ةاعلا تيثث ازامع را كسرت رارقاع
 2 ىااحتمب و تت كلر ىن هناهك هإ.ة ناماقلا
 00 1 ات يرتعلل حا انا هيت رش عيإبل
 .  ةدايزرعنعلوإلا دول مادو زك يحن
 1 دقعلبهكلماءلقنه ةكارم ةلرن ىروزهل 1
 0 بهروزقلاو اذكر ةدايز عنعلورلا نقلاب لول
 0 فقول طش اذ ذيك ةطو 0

 ا ا

 ل

».2 



 ةللالبا ناز ىف ؟2وق هود لكت دحرصتل ليطعتلا كنقا 1 سيول كا اوس توبي ةنتغملا هدرا ها 0 [ موي ل ذخْأ ب وزيطمتلا (ب دوس سرول سروال «داديالا
 0 هرم هرب فع ةفيظرلاجا نامل زخارف مدقي كسيو ةميرعم لال ادنعا تلم كرداول عامل هدا جن هيوط

 نأمئاخا امرارلو سررما ةبيخا]طمنترل ةَسنت طورشلا . 1 : ذولا رع ءانحسألا ليطزرللا نم ى ار انملا نم وق 1

 ٠ ؟ماللعسررملا مّيبه اماماد أسرار منمدحلاو -
 ةنركششمو هتان نأ نرم هيفي امسح لهلاو أعلا ظ يارا تح ةراعلاناذ هريرمل فالخب ةرت تاعي

 العر ةغلاا راع فرعلا رقت نماراه لاقي نا هي لا البا لولو ةكو عر عحوعترت وز سرد ل بش ٍفيرثللا ثيل لو ماورألا ةئاع وهاك ١
 هراذاعز لاف لاي نا هيد فعلا ع عرشلا مدني هنو 0

 ناع ءرشلا مدعتئاسملا هداج زم
 فعلا ولعإل ذل

 .' ةيموعل ةعحاسلا مزامرل ارح ةهاو دعانا : ةعاسش ايدج ةنلوم فعلاوع مرا دقتو ةلينو



 هج 1 ٠ نهدلابو ناوجلا امس معا
 ل اوى 0000 ةيطللا ةيدينكلا | ةعسرخوت
 را ىعليرلا باوحو مست سوما رانلا حيو نومجلا
 اطباء مدحل ناو فعلان ا جام صفنو 6

 لىعتس رلازنغ هب ديرك ةراعلاو فرعلاَو اظفللا هرذع

 النمل يعتسر إو دارنو افلا هيلغ قلطبرخمزلاو
 .دتعااماو فكل اسس مودل تاويحياك خيل ملا قلطي
 0 كر ااذافا لمت اف ةداعلا عقوامالا هد داس ا) لامس
 م ةراعر الر كلرلا فريقي زل لا هاش ارتشاب كربع
  ضلاوك ملح لع ظفلاا ارا ىملا ف هملاونعر تعلو
 ةواعلا هلال كرت هميم! اوصألاو ملوقل هلو ةهلوض
 ةذاعلا مداد اننا ة سك كن عشا نا معاو

 مقل اعيلاو داتقيمح ارتساذ جو هزل رزنلا
 0-0 ايزو ةمولعلالامث راو نايوعل نازاجمو
 ةقيفح اانون يري شل نينعملا ندهىل خرشلا امة نف

 0 | اوودتحلاب اردتم حان كيش وأ مميز ةرعيرش
 لو فلحاخأ 2ةتنوروشلا هأنعم نعاطذلاا

 0 "ه2 نكولمبلا | ملي ءيؤلطي ناك او محلا ناف أيل ْ

 - مخور ملل دقو ةرقلاوةدشلا عمم نمغتسيملا

 ظ
 ظ
 ا



 ٠ ًالالظوةعيتلل فول يف سمر أما ة يكف دما بط
 ' 2 باتعلا(ةمو زلجر تكنا ياما قلطتعلل وق اركمظنلا قارس ٠"
 6 يال عتب لس دلرلرب هزل نيكي را ةناف فطام" ٠
 ". نم ةتارما جورخ نمل حر رد قاض أن ابد روضلا باميىش + ١

 اول 0
 1 ملا قلاعترل ىلا درب تحرخ تغحرول تح دحر *

 _ امهباؤ نايس أطل اتم تم اا ةيزخ فر
 نافةاضنإلا يكد ل نأ هن نيف ءادوجوم ٠ ٠

 ' الرتدولي ل يصفتو طفاش رين هلا ميكحو | ههيقيقح
 0 لعنه انه هكذا ممر هك وص“ ِ
 ع الامر هداعلإ اع همر لمعلا هَيَمباَير لقفل ءزَعلا نا” !
 ' "يملا نقلا ملد اعين قالا جاتك هديقل < .

 1 ةيلللاب ةروجعم هلايعتسا نأ ادا ةداعلا ديف ففلاا 3
 . جزا ملقو نمغتسا اًذااماو كارل ليال افك. *
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 . ١ نالاهو ةيوغللا ةفيقحلاد فلانال ةداعلإناف فملولع : الإ 6:فلاخ راو ميلا اارنه هيوقللا ةرقح كلود ٠ . يلا زملابهيؤ|رصتسررلو ققفللا فرع درملاقيرذامللا اع قلعت / هلفةنولا ةللسماناوناننرا لعب اواكف لقي ابك
 ظ ةقيقح د ال كليا هنا ديل

 3 8-05 يوما اكل عدها ٍ
 . ووفر ارا لحد قل فحول ال ظياخاو هعسلو لع . 1 فيتارا ةيرق ناضل ةدعلطاز كم ماعاش '

 ظ عيل اد انو هاف مدح .نموم ا ذودمي مهنال تلا دوخي ذ شمنحي راد جس ولح '
 لابن هاري مالت راسا رزه نم
 ] 0 0-5 1 لفلا هما وريم ل دعا
 3 ىأع هذخ نها مدع وة | معد ةدايزل ضم

 ” نقلل »:دززم ربت لن لا حا فيان كمي ةتراح قرا
 0 نوكيراف ضل دقعيؤ ؟اخلر نكي ماذا
 حي نانرلا طرب ضرفلا لا اا هنا ةيلعل دو

 0 انزلا د جاد ادرتس عروس ال ةدامز عمم رعلا ىذا و ءارالا

 0 ا



 اكذب

 ظ 5 ١ لد نطلع ا 3 - ىلع ل ناىلوألاف هْْحَل ضم ا حي ا 277 هنوكل
 . لا ميامي هاذ ذاذ ةيطلار نزلا ومو امدلا نشح ١ ْ' احلامنا دعما يمنا هنح 2
 ةانسلا د اخ تمم ةناف ميلخ حي الل عملا 6 ناو فرح مير نادل ياك ّح

 .بفومملا ناب تصباذ' سلوق معاذ ضقنلاب اهوضوثولخ
 نزمساز يزهر شلاظلارطسلاؤ)قنسيسو هذراخراع عيرشملا 1 ف صدري ملامو ةراعلاو فملارتعياضاطورشللا ٠

 ةيفرعزلدملا نيتنوصطمريخ نحو ولا ناملاد ةعيزولا ذا ظ

 زل ذاياكوإ هنأرما دخلن لوقو اسس ىاتغي نأ لجبل دارا اذا يرق أ يظفل رمد خرا خإ رض رعب فعلا
 ةياو ل نيفيا ل حز عيجسو وفس ؤةرزاج.ىرشم

 مرسلا ٍقرغصلا راو ةنيفل ال عقلطت ةنَراحلاو 1 ١

 أ هلوتإف عاشنلااهعمجبد مف 2
 جراف روسو يطا نزلا ةبراج لع للوط اس :.ىروأ تاهت ناانبراي:
 : اهيتشبتلا آد اهل قتح ههعرلررل ى قناة

 0 تمل راويلاام هوك.



 ا اضضدأ تستر دحلو سلع اههمم نا ىا لصد نا فحصي ةلوقلال تيداهدررررافلا امياضن ارد صدد ةحم ميلا وا
 7 ىشمالااللابرعم 51و ر اإل ستريب جينا يمستع
 لقن املي قوامإل لوم ىنماللا مالا نحال قان ىر
 .١ نولاطعس نزلو ع فيلا: رشتنانارلا عملا قبو ةئرلثلا 7 متن ناوي ةيبسرلا ف لمطمتلا أيا نا هينارعنلا قاقمشلاف
 ١) قطا امنعت ةلقل امتبانلكع ةبلطلبكم قاناتننل
 يضلل كك ملح نذل )ل لم رانملا انرلوم هيلع ماز ىالذلخ
 - '"سمبو ناموياهؤز طع نا رزه ةيسلا سرارالف ىئبس
  رايدؤ كلاوهامت ةباينرلا هريغضاقال خو كيا ةئرلا
 - طيحوتا لا كيلا ةئاظنلا طرش ناكر ا كايد ملل اله قصف نا لولب ىزلاو ةىاقلا ضتقم 5و بمعلا
 طرشي جلاس ناو نحل ككلا ظنا نوكيرل فد هلعضر
 ٠" انا غيار نملا كاملا نركي وخر عمو مكتسركل ةراطنلا
 7 وانا كازيبد هنيب قضلا لأ بسو اختم ناك ناو
 7 دلل اكلا نكي اوهو ىاثلا ةكوت ى لاعت هل ءاشنا
 | ابكي هولي معلاعإ جاب و ةلوق ايضاشن ٠ يدرك كسلا ةلاظنلا طرشي | ييرخُأ تم هذال لان
 0 ازا تنص رف ةستوق يف يار عار

 ئ

. 



ٍ 

 - نعل 9 يسب قرف اور وفا هائلا لاذ
 0 + نضل للوأل اننا زاده ىلا نا هنر ا 8

 1 -ليوالا ةانما رص يس لل |

 ع هانددامىل خا هل طال قيوم فشلا ضقاولاهذصي منش تح #7 ٠

 -يجراويرعلا ظافلا نفاع تاهمامحن حل عإْيغ ظافلالاو 6
 . هالو افلا مرعل فمع

 0 فاحانا ام ككرلار | مو ج18 عمتنف بسلا ه مص

 | ةصوصخو ظفلا نمي عفصاضيا ةاكسلل ناشد ضر
 ظ فلولا عشري نارام «نلحلد [ ةامافنا هانققجلاتا
 ٠. للشمو | ,قيلاوا ادنهان لب ضاق ىلا لقدر و يضطاشلا
 ٠..قاملاةحيلوااقباس ناك ضاق ٌىاملا ةعؤرب ثنحت
 نعم بيبس فص صحت ةرعم اظزحللا | مترطس نا نم تسفر

 ةراممسكذلاو غربي ل هلال دذلد دوف هم

 ظ ةاملاو ملا ناكت 152 هيف ةراملإز عك نا عماوتلا»
 تنك ناو ةلطنااف هيك قوقوملا أب ضساقلاهيلرظنسرزا ٠

 ظ رظتلاب فوتولل ةيفيئزلا ئضاَعلا هنلاز مغني لا ةداعلا : ظ

41 
 ظ 9

 "  .نعب نآغاذا اماؤانرابدو ىراولوهزذ هل |طنلاف هيلا

 هرخسأرلب ىف ةضمدو ةيطعيؤوقوملا ى]ب و تفوقومل
 فملا اذنا_غازن نارهاظلاو هيلارظنلا د نززم زأ :



 ١ .ةللظنلزمج نقولا قرظنلا وح ا [مئاففقولا لفنلاو ةراملاو ١" 0
 إ : يلو او قت داب لها عضاورول هوك معاملاعت هلاو
 1 "تس لوس أ جلا هو قس 00 ونس عمجسملا نسيف

 1 راها نا >برب دضامب نزونىزلا ل رابتعاب 0

 أ مدننا وس ول "اشم ويمملا ترد هداير ىلح ا وقضت

 الرد نررهرز اوعابو ةيلخ ١ اودانو ملل ا

 ١ ليلو ندا نم هذال هنا ناكو روكي :

 37 . هاللوهوذمت ملل طوسملا يب! لبعألا ةراجما ىفو 7
 1 الوذإب اراجنلا رام

 * دمت هدا جتحاولو نقول احول يوطلا ةلاجل زو
 1 : قف زارت |روقعير مينا تلال ف

 .. ظميزر مرا رانا كيو أ ءنرل لالدتملل نورك
 ' ههاوغز عاشللممب دو 0 د هرحز دك

 "٠ تقولا بادكّرم عبارل ل صخلا و حان ظ
 : "0 ل اراطسا ةرضمد هد مب 6
 3 0 وعل د م ما!راهرضاقلا ناك ناري دا دوضولا ىالاخساب

 تناجملو نينس تل نم زكرجلاذ ناىلوتا غشا

 تكا ف :ارهعد م ًةيوكَم ترجو ذك تحعصو ةراجملا

 ٍتوناحي 5 سوق هشضللا لال اقيفتمعيؤلا

 ص

 دلل 3 : :

 1 525320 9 00 ااا الاولاد ج شلإا ح
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ا جيررزن اكمل ةوقرلو لوح يل أزحا ىبا ايزك 8
 رام

 ' كاف امزتوتج ال فرعلاو أروجزم عيمملا كيا طيخس ناو ”

 تونأحابايبسرامنكي حازاولدل) عيمانماو شلة روظتم ٠

هما دبحلمج هلا اهكلم نا رنا تونا لل نككلورشسم
 : 

 . . ةهيلممؤمدل نكي مل ناو ةفورعملا هرم ى ضقت | اا هلع

 سف انفو تواحللانأك اذا 'نكو ةرساذ ةزاجُلا نوكي ٠"
 نينسشلث وف هيذ ةراخنلازويزإ ةناوحءاهقفلاّست ٠

 نتأمل ًاصاخس اك ءاوس علا ا دشن ةيبا وبا اك
 لادن ةقبقح انمْرمدْدَو ةنرادإارشلاو صنل دو

 ىكجملوغا كاهتجرلاب قنبر ناهيتجسرللورلا 2س
دبا لومسر نعي فلزيسا ال هن هرااىضر حبانأ نأ

 لص 

اعملا ادلاخ لسترا مل 7 طيلع هللا :
 منيل لص امو ورا اعن

 هليل ى بلاى فوتو ىدملا ةامرلا ىلماخزعا هموت نإ ةلالمزتق ٠ .١

 ىلع اهرر هنومب عمس الف وَلا عمته لص هيلع

 رعاربصن لا راختناو ةنتضلا ةزاثا نمنوخا هب هما.” :
 اهفوبلو نب دلاخس مهيلالسراوركيوبانلتساىتح

 يعي هب طووهرزتعاو ةاكزلا هعنمزشةلئس صو.
 'ة تحوز لخيرو هذا غسل راهب مكن وشر هدقلب ]
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 0 عرش - "0 با

 ١ء الكر ءلذانركبو لعن ءانر) ةجسش دلو ٠ د]تتل هرمتّجرلو هلاالا هلآ ل ناح مشن ل سم ]اق شبحم ٠ - ةهجتؤلوتئاعلا ف لاعت هللا رعش فيس اللاةف ٠" ظ ادت وبع ةعسس انا 10 ظ
 0 مزن دل عير غيركم لل قار ىفشا ١ هرج و زم
 . طاقم خو ملسو زج هاا لصرل لعبخو رظن وق عقوو
 0 - لظدجنماا فال اا رانسلا ددعيرنلا سام زهتس : رهو نكرشلا نع السر ليا ىلا نه داو لنك ثيح
 ةبلق تقَعْشره نارا ةراصلا هيلعلاقو فيسلا

 1 وم هكلئاو دلو دز صادعفل ا هرمأب لو ظ
 ظ . (رلياحعا لاعب نأ ذيف بازل و هلوثنءىلو ا اردهوتكرو
 ٍِق 7-3 دا هيتجلا لح يرتب ىلاثلا داعتجمالا ار ةعشلا
 ع يركب عجزنا ناك 'ذااماو هي حاط اذل ثيح قمنا مزلم ال يرمز ورانا هس اذأ او اًملظم
 0 كاجاذ اوةلوت .لعأتف قرا | ةيادعلا بخاصرظنن
 1 0 هع تول هلع اصل نأ ةنامو ةدخ
 + كلتا نائلاب لح لوف هعضوتوف فرحا ربولخ هرثأ 0 ايناس نوكس و هلنم ا تاينرل ةلح ركل

 . هبرصامفراضقزل ثيحلولاذ اح دابا ١

 تح

 2 د ا 5206



 9 و .َ < ج

 نع اللا - تم 2ع 5: زا

5-5 . 

 ” مشنألا 5000 3
 دئالخس ملا منت ملام هنا ذيل ازيا تلم يدل ةميحلا ف

 1لزا ديالا جيف امتحا اراكووتساف كمل هقحلبا .*
 هكا هج هجونلا [لاقتسإل ادم لاو نم هجسوو لال
 0 8 لوم الا ادكأتش مكةلرز امنوفادعوو
 ! ل 5 ةرلاهئداعتس رن لضم ٠

 ل لوأ اهتجالرفكتل هيون رعب ةتراهل لو :
 يلدز عايد دل كل اررل ذي رهلا بح اض هي لاةاهنلع :

 ذوكيالا طاريحيلاب متلدشي ءىبت فاثلابلعب 0
 لوفر يزتف هاعرا امك رلق ناني ملجم َ :اواكورتمزعلا ١

 ئشلاومجج:عمب قيتوتل نمل خاف منا قوم لارا قلو
 "كرب هنودلمل يم اهدادو أ ك2
 ء ىلإ ىارذان ضقناار مىضاقل كح ذ وصي هناك ةماعاو

 موضائلا ااضقلار كلت ف هيلع رعب هب قثومةنال ةميلو
 تقع نك اسئل ك5 الاول هب فاقتافل (نينع-- ٍِ

 ظ ايوب كعو دلو كافل ةرونأملا ةضقلارخس " ىاةعقاولا ..: :
 ضقنل عنصر عف هروُكل نوقع ومو توب بوسوك ١

 نكبة همجوب كي تاكلا وق نميز لما فيكما ىا
 ىلا زعن مت لوك مؤتف ىلا لذه ابنا



 00 ياسا ل يا
 ١ نرلف غاب كصلا بيلو أل ذمارتلا ده تا ناذ 355

4 : : : 
: : / 

 . هجوم لع  عقرل اكل ككيو هنم هت شاونالف ماذكر

 *  رايخب عيبل لله قن نعال ن علك دارا نا ضقملاعيمرل

 ماقلادنسدقعلاا نه رك درج ن اذ اهوحو تالادخل ع

 . ككل دوتف هلع اغني لست سلا و ةهنك
 ١ شاحيمملااززه ناىفملا لوف لزم كرف ضاقلالوق راف
 لعلو راجل ةعفشرل ناب ةّيق ضقنلاعممبال كا هنو

 هيكل زف نوكي قوطرلاب هرئسم مكبس وف ادتن ضاق دنع

جا أ داراعل اهعسمالو ةقفشلا طقمسزررقل اذهب
 0 اهاع

 ذل

0 

 هلوبوفاشلضا لا كي هس اضقن ن ركب الور فنح كت نع

 دمدوعيبل قك ب جوع ؛ًابضقلا نأ حبسا شنجيرم اقلازراكولو

 ١ تموج طين ككاو نهرع رداع 1ريعودد
 انا داهزوعير نمد زل لنر املا ةعفشلا ناب اركك زيكو

- 

 ١ هناودرزقو ةردج اع زيش ركب مضت اغانوعرلا نا ملا

 ١ راقملاوو ةيوعرملا هنلاطت و قحرغت هيلع وجل ديف
 ١" ضفتسا ال 2193 ىضاةلاماعسداة يي رلاويلا تبثيرل
 ٠١ اهيفؤلتن ةرمب مسا نع نار فاللا راج بح مات

١ - 

 ْ يول ِ



 0 5 را استلا
 تيدا در لوبن هف كر تكلا 1

 ماودك لازال ف بكمل وشلل ةمرادعنو درلا ةمراشل
 ماراح وب اساسا امدعب هس طاق ىاي زي. ١

 فاكس تك كن اولاتف هدرا ةراطنا رلا يلح عص دو.زاوللل 2
 3 نايباذ ةجمولا ىف نوبتكب نول او معن اهلاونح
 ىلع هلق ىضاقلاو روهيشلا مزال |هب زل نانو ةراعشسلا

 لأ ل ا هزه نا فرعي وتل يعدل ىرلاو ىجعسلا ..'
 دوؤدرال ةلاطماو دكر طا قاماو ىوعتشلا نارسفتسنو .
 00 كالو درتي كاد ةنيتحلالل :

 كنا اك مؤنس روز رعبشما لا يرل ضاق نا كمت :
 20 طرزان مول و نتكل ةدوقنولا 7
 ىناولهلا هزل نماراطخ نوكي .: نام ضاقلاكاقف ..

 نكن !اًمجيو ةسلخح ف ارضا د ناك شح مهوضاقل 1
 ًاىيشنو هل ااتع ارامل لزمه رن ثيتخم هنمًاناهتلا 1

 كلامو تاما دارف كل زك و اضقلا لاح دامها فهل.
 يت ا ها فوقولاب قئتالو هلق ظ

 ىلع أر اوتغا لاهم ا هكر لن اهل اسوة هد
 0 انك ةداهيم شار يضر لحل



 7 © رغفالافسلاور تحت يبقيفلا لح دبررختار عنف دربال ايل

 و ا ل ا ل ينس نا

 !ً قبرها هدو 06-0 هقول ليبي وتكيو سيسي 0 "٠

 - ” نكس: ع حلا ل

 طخ, ددمط تراهن راكي قعيازكه
 ١. نمو اريرقس ل ار ل ل :

 ريل ملوي راشا لاو تكس زوو ىلا :

 5 "لوس وولاة, قدأات نول بى اهيا ةيسإوت ظ
 00  ”ىمملاملا ةناشنالاو ةياكلاب لمجال ا اوميُشملا ناسك م ١

 ! .لجلازرل ةئزف ةصالخلو اع اهيبذ كيو 3ك مهنا ل نعد

2 
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 ٠ ىتلا تراي عضو اميز حسلاو ىلإدب و ئدلا كدككاوه َ!
 .. تفاقلعلا 0 هنم مهفيو نآلا هلخامراح كالا .* ,
 ف دامب ادهو هطخ تلمس اونويزخ كح عضم نا 5

 - ركذاملع ةسبثلا هيت اظشلاف# وت انام ا

 رم ىوعرلإ و دير] ةنأ ررمئاملا هيستلا ١ اد *

 ْ و وشل ةداهشريضتز ككل يفيد

 زممو قولا بكام مدر ىلع لا لي ناب أ ويرق اا ههسسسخس . 01
 كادتمب ةروتزلا هميولا لهو دوه شملازبر قتو وبدلا ١ |

  1و هيب كجو بكي نانو تذخن كحسو هيلا ناب ِقذ



 هير ناكل ىرا رطل يصل نهن ياذا 0 1
 ضاقملا ا ا 2
 200 هع ملئرشرلا هاهنا امهيده لاق وزن

 | مدل ظن ز اروضا لا ىلعف ىلر ضحيت هجيضي نأ حالف 1
 0 ىوعرلا اقلام اسمن اك امكن اذاعه وقو !

 'دوكيزلاف اج قلعت أ ىو ةروكولل دونجا ةحصو تا مب داس اهب كير هديل راع
 وتر رح اجراخ هنوك ضيعت هنلاو رضا ولا ١
 دقوا د فلاخض نعلن صفت أيس و اهي ةروكرؤملا 1
 ينال دعوت محملا مضاقلا بهز فلا كك /
 فقول يم لضم 0 م
 مكدلرطسا ىفاشلا كسل سم هنا يبي نا سلا داراو
 دعب ءارزلا عقوازا اكد هةيصاصورشل فوارعملا قياسا
 0 4 دارت نمار شي ضقولا ل صا توبش 7
 اضمن اوه رضاو ىوهالا كات ل لأ
 م اييوزنادا اثم ليديعض لوف كحلاذا موكل
 توت لطمو (كىنلا معن 1 شر لاو 4 'رانل رسوتمي ل
 مضاق ِهرَْو ف ىلا ره ناو رض اقلائضفز اذ
 _ ارضا ملا ههرلم فلاتسإت الي يرو 5



 ابوابه زرابساندبي "سف ا

 .ًاياساب نالزا ةفينخؤزشلاما تغب درو اهون عز ضجر

 .. قيال 7 اور هيف أ دمام اوزذني ةيهزلع

 ىَِقاْأ نة رضاك اراتفوؤر كو ةمرئلاررصلاهرشو

. قضت: زا سايل فس حاولا م جيب راوحبىضاقلا
 . 

 ' ةلقافرش فرب 0 ْ

 . الاضصاماوإل ئيشِماضف د ا ل

 ( ءاضفلاو ارز ماو رعت ناز أو "نفسرح ٠ ءاضَملا حس

 . سابع الولع اسما ةعئمإ حت ءاضقلاك يح اللول حلا

 .. لع امج الف ةرا ملا زل ذهني ل ئاذ دنع هللا قر
 دال ةعئم] حبو طزخاللا ضر لخن خو وراهو ةباسنا

 صارو ى (ىيبلا هى ةنع ةفراخم ور نر هنزل قا در
 لاو ةيادمل فاك 2 فاكرك رلرل افاهنا نارع

 امداد جالا هل ارق الا فراخ ري را ا ةائنا
 * قرميد اماددورل اردصلار ف فالتخا دض

 ئ , كحان اله ناغبنا أضناو لورا ا

 0 م 0 ذؤيرع يحل نإ كس ع ءزاوه
 نهكيو عطغلايبرئاوتل ذيل ؟"ىحالازغلزا

 كاسم ول ارد ةرهشملاب ناكذاف -

 : 58 3 : : م



 دررعلا ١ ضي اديي وتاب اضم 54 1

 ٠ متمرتندتو لولا انكوتسنيكيل كسك
 8 رخ ءاضملا "كلوت نه نبال لوصالا ف باتكم مسارب 2 '

 مض اوم هنمزلأتسن نا غش لاقي نا اهض أ نقاولا لِمْرَشن. :

 "هلو انك اذه نمرعقولا بترك اهبل نقيس هديرع
 ٠ حرفة فتاول لبن عقاولاصنلا نلاذجربو
 ى : افئولاف هّصن ناك وسن كوش فاول فلاخام ىبا

 : رهاطوا اق ناكر ارسضقولاَو دل وكوفلو فقول نغم

 رهاظلا نانا هالئرا اننا
 0 ا ارطا ددءمجظإعخل ١

 دارا نوكيا هيلخاحض وداد. ا تاق لوا | (نمنادل :

 هللا ]حاورامت لوف لكم انصنريصي قوتسللب اروصّقمت.
 يسع 5 ًارتعم هلتمو اوبرلاو عيبا. 7

 لبادرا ااوقيروكس ىأ ىإ خا ناب ترورقلا غش فم فو 8”

 ةفيطولاىا ٌيلمطالوانن بتاضلالمجزلم بلا دلح

 لس للاب ةلوقي وزار تاير اواو
 ظ فطعم شل قفا و ضاقلا لعق ناو هن فيلل

 ٠ ضاقلا ثيصت ناحبرس فياطولا 2 :اديحا ةمديزع . + '

 لئدلا 4 ارب مرا تقال بتمويلاك



 - ”.٠ عمجلازا هياثلا ةكعاقلا ةلرفر ف اطرخ ل ادالاب
 1 ىادوهس ا طعاوقوم >لوق خلع(

 ًِ ." -اهنضكوت مقاسلا دلعي وسل ىلا هدانس ارا مدوعسسب اهلاق
3 0 20 
 فلانا يبلاو ملازم رمد هاو زك خب رات ماب ماذا امم 20

 ١ اك يملا !ل راح ناك ءاوس خلاب عنف ايمجدأت 0

 "تراتي نال ارامش لدحر مخيو توت لوصالا
! 00 

 عدم ا؟مالالاق هيو دوت ريمبمتلا كح هقحل

 نمي را طلاع رسما رعبا هلاق 0

 داضفتو قرع داع فال نموا تاو ف فأن 1 -ولاو ظ

 .رظورزاثل تجد اناثلا نه ةكوت اوصالاو

 3 * ” عاق ءانمزق اكسب جامل ل لا عما 3

 0 "عراة ارو لاق ثيح ميلا ايزل لسا
 ا .- ٠ ردي مذا عيسنو هيمن نميم ةزهساو قتش |ىراوج

 1 1و عيش راو زرطولل ئرضتنا مسي ل قتعأ مبا !

 |. اهاياتل ساو وتدانك وع ادام
 * لهتسزمررل هروبادح 0

 ١ أحلامها قلاب



 :  وضواسمعجؤلا كاولامت هما مسارع ةمويذلا##
 "ولام دلو لع ااهدلجاهنعهلس قلاذاشلارهو.

 تفرح ناموا ىلاعت هربا مس ىلع لت ليمتلاىلا هلنيملا :
 ماكورللا ةريرشلا دنع هرم محلا ذنعرلا هكرت امينا
 اهيندىز همم كور لوز تخساولو هل وت هعضوم ىف نا

 ٠ لقن راو رار نمزتنرلاضئاتا ننام نإ طلتخاو ٠١
 ٠ ولا راو تتوق <سملا فاك ثآو كنا دعو ةناثا
 لولطو نام ادعي وست يدل لواننتلا زوجي دلوع
 الث عسي ايمي طولا ناك اذا لامي نا ديف طا امهححا
  3ل امهيدح ا يطرو) هر اذ اقلطم اههبدنحا كد مضحي
 ةيهببم هزطولانوك زل و هكدا عولش انيق نوكي يرخالا

 كارو امم نانوكي ئيميعتلاو طولا نا بابل قام ةياَغ ٠
 روصزمبا اهروص نمو لوك لطولاب ةعجرلا ل ثم
 ال اعف ناديشلااماو هنوف اهريغب هتحوز طالتخا
 جر هور اباو ةفينخادا امن دارا علكتلا نرلطس.“

 ةلجبنمجرت نأ اري متاح شرما بي الاقامصج اف '
 - حا كزاجلاهيراّمث ةدحاو جقزتناو لكلا و هْيبَقض

 رماخ انا قئامد ناصيوضا قرا ىف ة كري ال حسساولا :
 + ةورتاذا اق لن هقراطإ ل عير تسيل( مدن هكا زرولاطب نا



 1 كلهغف بتل مجزئاذا اما ةدحأو ةمفوررضللا
 "جراف طحاو هعفواعبر ا <يرم اذااماو لطاب ةسماخلا
 ...٠ داود كول هوانا ةيرغةإ.ءانمصو نما
 | ٠ ةعماقل حك زاج بتامتلاىلخ ةرشخ جقزتاذا دولا

 ٠ يغللياد او ناك ةسماخلا جودت هنرل ةشاملاو
 ' ةكفلاو ةعساتلا اكتر وحي اهليق علا سامحك حاف

 . ”ريخ عشولولا للاسلاهحد لوقل ايبانكو مصل ةلوق
 0 عا اياكذ نواف ريصلا |رظزو تسرق ديوب ظ

 . ١ كاقيذا دوزلان كا يسوم هنو مدتاذرمت ةعمل
 ةلاثلا ل53 هانييزامومف ا وره

 .يتلاو ةإْمسلل زنه لا هطلت باي دامتحيلا:
 . + تاكرمْضماّيِلص ا نكن _ياطنلو هايشررلاٌنماهلبف
 .. ةلسللؤو محو ميما ينمي لك لوجو تدم
 ' | انعهز [رهاط لقرلا ناك مشمس تتلارتغا لوألا
 ”قرهلا نر عجز )ف اسجي زكرل ناك شرج عيبا تعا
 ١ ْ .ةيلادلا ةلمسلإو ةرورملا لع فرعلا رار ءو ا ممتيب
 . تف ةيومملا تققحت اذاؤ ىلوألا ةلمسملاؤ ةعشلاو
 ١. قشودلوم برشلا »اك ىلا ناحل لاناكسملا
 * ٠ ةقالرإراهاهنأف عراك ةيف حارا ورا'ءائسمىعلبنا

 ا 0 1



 ٠ [ةمملاؤوبلا ةساخراسإو علق ةساخرابتعاقلا هن .+
 + عيطارتسا هيضركدي م هنرز هاوتسرلاف هربونهتل زقمزف ةعسلاو

 كوقينإ) ىعمؤلف ةرورتلاف اهيقسلي هنا حارأ ناو متملاو..

 ظ بايثلا اسم لوقيزرا عيوب قاوزلا ةلْسمم ةقحشم اهب[ : ظ

  8ظ راهتغيلان نوت رووا نرل قمم هر دلوقت ا ضنا

 ءاوسام سلو فيا قولا لق هناذ ةرحشارذن متعملاو ريم ا

 أاهرشي لاف ىهتنا طقن بحب هك هر هترلو مشا ٠

 ٠ ناورلحيال ميال م تناول حس يللا لير ملا ف اوربعا مغ" ”-

 1 نوجزم هنوهيتلا ٌةيرملا ةلعلل !رابتحا زج وري زمننا
 لال اع ءاوس هسا زوحبال ملح تناك اذا ةريللا نا لولا 5

 . ثدروزلابرامحالابفاهضاماو نوف كي ِ ا

 قرت مهههد) أدوار ل يملا نعلاح داق امو قيما“ د

 .. لصغي ابن نكا عدرلع مرملا مرفت ىرتلا مخ ةجوو
 هايل ذلاجف ناورزا دسم و اوي شئولاولقألا هيو رتعيو
 . بيلا كفا كرتكلاولقرلا رابتعارزينم تلال

 زك با دضفي مو توق فتن ا مورعب ود ٍْ

 [ لاك ة فبلاغلار يسافتلا طعم تاذ انآ قواسم
 فاكرعلا هيف يلاغلأ هشمنو فافكااكرمسللا . :”٠

 .'ةدعاعلا قرالغاو سييملاو صدم اد داك ني لير يفت
 أم سل :



 7 لقاك صغينامغ فيني ب لاخلا اهصيصختر مدل مدقت القي ظ
 الا جر اونسن سانا لك هيض اوت ف | ا. يىص [لعلو صملا
 ١ , كان عمان , نم ةيلقعلا ىلعلا ف تنئامراخ هان
 : طش |نكمي مرغلاةدع 0

 َ 3 ٍتبنو ةلوق ظن ١ هرج ونذ م اعبللاماو فما عرجيامن
 1 ىدهااعىزهنا لاقاذا آلا حروق خاضما ةضحبم 0

 ١ ءاز 00 للم لام انما شنت هدة هوم هيل
 ْ 1 "ىف اند هنت نوكي عسل اجو تا
 : : رمل ا ءارتشار) هنأ ءاهضت وكي هادا اذا مم ةمزلا
 1+ ةشناعت فد تاعيايلل لكف هب ىطاعي نا ىقبني ناخ سماق
 ٠٠ ماسلا هيلع د لوخل لوك لاجل لح ممطحلا باخ ةنأف اداه
 1 طور خلو دلوتاو اوت ذاو تيردلعلا كبلق تفتسا
 -  اهكريزااهربحو نملاهيكحو اميبامزح 1 لل ةلاضلا# اهبجاص
 را حاملا و ترجو ناكم ف نع لاو هذهتو نأ اهيجاصل
  ةضئمهإد ةرزقمرش ةرماو 000 57

 ْ تاطت را اهنا هيظرخ تلغي نا ىلا اهفرعبف امتلك ار
 : ' ثاذ قدس اهرعند لوح ر حاهردك دفن كإ >لع

 : قازكودولام نصخالاو هرج إذ هزاججاو اهيبر ءابج
 1 طملتخاا اذأام لكس ماماو حلو اهحيرشو ةياقولا

2 

 ني ةنتننح يدش

 00 دو ا يللا ل رس

4 9 



 »يب «»*

منال يبا نتي ل اةهؤ نك ل را
 

'راشناادكنكمياعردق عرب نا وبني زك هرورلا
 ٠ اراه ١هيلا 

 ديبومر يل فلو وضد موو اذه ءارغل نم هزاز عسيتوت عميف

 . نمةينتولا ف ةسنوو 2178 ضملا ةضتنو لاغس هموم

عب حالا نم ةيلل نصا ىب .اناتولادنع ' ١
 نيسوجم دا

 ةلوت محل سبلت لا ةجلامإإ ه ةيردلا اداهجرل ارانب - ّْ

 ل ةبذل ةررهلاريغىب الر دا جاكت رض ١

 يلحق تيكر بل رنه لكل ف للعس هناذ سوف اهيحاكك عع ٠٠

 هكا ما 1 0 ةفينحفالوإب ٠ غ

 لئلا رعم زم كر يشعل و اهيوزاذا مارت ركرتت < ١

 0 فو رشخة ةيراج دحر ١ داؤاش :

 ةسهجهو ةز|برلارر وه 2 اولثطار دد وف جيطاف فالا ظ

 ديازلابحككتلا ةدض تعدو جيشا مو ةيزمللو بلا ف هيأ“ 1

 عتلةظحراماهرطن زفر لقا ىهتقي ايميتنش راح وان

 فنا لح ابن ميكا ادعو ل مدقي امهيزضينام انااماع ..

 لزج تاير زول زد هيلا معهن زقو ةلف ا هاتي ٍ ٠

 قلوه غلاو 0 الدقعلاو زساملالجرشلا + .

امو فعو نيب عمج أ دا اهفمفل خو درهم ىملاخلا
 وطار م 

 عبار لسفبإرددلا 0 ادهينعم ذياب 00

[ 

3 



 ا عقئا متم ممل فقورلا كلم مط ااذكو همجي إف
 كلم 00 |! قرلطرلا ضئفيو ب ضرهمرش ارك

 فرق زرعم نوكيزا نم يزل ضقولاد ير
 ' ىفكلل د عتمورلا ءداللاح حاولا ماو ربرملاك ةلئج و دكام
 0 اتهىقولا ااننايعزارسن الرا يعسبنو مس ةدنفل ننام

 1 جزيل عشرا عي ةسم مدعب متطلب ظ
 ٠ ةسرائغم كمزلعلا زلوم ا ا
 اوبك راشررزلا رحاص ىرامعلا دوعتسلاوب ا تارا“

 عدا يبفم راصامل هدا هرار شضاقرر مسرحا |انراوهو هدا

 لير باو نم يكَو هنصحتب دلال عين ليصيرفاو هلع
 0 انتفاوتعإ ف ادلورعسلا ىلإ |! انرلوه نامز رعد اوعحرر هركسو

 ةاوتق جرو لوما ريهيشلان زلوم مست ارواذالخب
 ظ ْ 1 ديار اضمل راسمر املا مععلا ىيد مابا ئعشما

 ممانرإ وم قائلا هنهذب ةراكشلا طك هيف انعبلا

 هرسفلاو نرحل ريش ىينكأ | ةراتسيب د رهيشسلاننرلا

 ْ اس انراومةنا مث فسوي نيرل ناش اةنلرم
 ” "اننا 00-- 00 اانزلوم عمم

9 

.8 

 0 م

5 
 ع 2 20

 بو 7

 2 ١

. 005 

 7 ق2 يرعيسلا رجا نيرلا ضع زلوم معس) اسر هذ

7 0 
 1 انفو م ًارهاخو | ماع ادويسم ناك اوس نأك فقو ىا

 ظ



 بنسب

 اناوحلق العلا وسير |هتناو ركن مك نوكي نمي زولالاقو .*
 قماح تفقوام دعب ار كحيتنا نك هبت هلادهر نيرا راصم

 دقو ةرابع قرلطاب كس اناىعو معنو اني ةكسع

 ةنيبلافنيزمت رمل وقش لبلد نماهوش للي رلف ٠
 تعمسازكروعسلاوبا انرلوم تكسو ةدايزلا تدي ثمولع 1

 انرلوم مزال عيش ةمْزا ىتغم ةهرلعل بيجتلاهرلونم

 ىلع اقل رهف تيلما ىف مث هاقباو هديا ةمهشس نيل ريحت .
 هتاادمع تفل م [ةيألا لق نه لابلا هب مباتخلام فو 5

 2 ١ هزه ف كجم ةياكحيمرلا ردك( جريش نم >

 بحاصيومبتيلا تاخ(نرلاوفمو لهل نيش واننا ١
 هملغو هل هروامر ىدامعلا زوعسلاوبا انزلوم داشرألا

 فم هجلاوملاةيلعت هيلع تير و ماربالاو ضقنلا نم ٠
 فوشردملاو هراز ىويجروهشلار وع خش تفملا ناريه
 ةايظامتلاجنيعب امهتاقنفس ايلا سابةيسملانارلا“
 نيب عجل هدب 2 ةلا ةثداح اره كك عرشو ل 9

 اههبتفم ىتفاغ ةلدسأو ةحنصؤامعاو_ءلامورمقو

 فلاخم ةناب هيلغ ضرتشاه فقولاك لالا ةدص مرعب .:

 دصن كي ميضقو لحل ومحن هاب ةلعباحج او صعرل 0

 ضضاقلل ضف اماما هضادجت 20 2 هموزلو



 ا ىي2 6 >> ن ©00 هو

 ذب

 "رو كلم ا 4 راسعلا 0 علاجا د
 3 "ملام فقولان ا 0 هب حيرصأم ةهرذع ش

  ىولذنإ هناي اكيسيلو هو اهب شلل ىوخر عمست
 + الهو ةيريمظلا ف انكم كاملا عسل طسفإل كامو 7

 0 ولا كرا اوفو قرح ل وحلا بجو هلو
 لعب . عيلإ] مي هدكأ ؟ايحرلاب ا مزال اص غ١ هدو اضْولادبسب

 مدل رس روش لادبتسالا طر شباما فقول 7
 ٍْ 5711 فعضب وا هب قفتملا 2 فسوي ف
 5 ةعيب لاذالف هع ان :ا كم الو دِلَح بضخ دوروبدأ

 ”.ةلاع ناو كببحضاَق لاقي نا شرخ ادراك
 ا . "مااا كل نمر يجو هام دادس رتشدو فقولا عسب زوبحب
 ْ : .ةنوجولابلابسسألا هزه زوزو عمرا فاقول عج فيك
 2 لال نلغاذاو وف 0 6-0 ةراجسو متنا عيب
 م ارجل لا موصزملا عيب نعصخ 20 نك تولإ

 ظ 1 ا و ع لوا غس درا -
 25 58 عب ترلاط عبسي ؛ ذنا نمرمؤتلا باب ىف نو
 3 . * يملا ودل كانه عجر دقو حج بدحررملا لهما

 . ؟سررتلو هديا ١ راف نو ديلا و قاىولاب ابحر

 3 : هلدتا هنزل الواو نسوا 1

 ش _ 5 : 5-8 - و ب 0
٠. 

 ٠
5 . 37 . 
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 6 تارهاظلاو انه يم 0000 9

 5 هتلاصرل وكل عرش نعنيأدلاو ضن دكار 3

 . امرا ةعوحر هزم حرلض :نكل برشا هيذوقوا مارك“
 ىزلاو هللا ةجير ىدابعلا .دوعسلاوبا انزلوم هب قفا ٠
 سيل فولا ل | فايصن ارظنت تظنام لمد كر صخلت ِ

 "يمتع زهولخيإل هف الخ لا ضر مو فزلاتخسا ردن _ لال“

 ام رزنلا ةعلطو ذب تعمس كيش غرو هاتاعؤخ ش 1

 نساخبزم ةثداحلا هذه رات فلق ل نع كينضي 1

 داسفلا فرس ز] يتوق نتج تك هتدح ترو ١

 ةراظوأ اد نأمكو اوس قلطملا كلما دي داملا نقل اللد

 ملف هنو عقو ثياب( ءلعبدشلا والادن اهناكو
 اراتعال وعمل زعم ئح ع اذلاوت ارومعم ى اا اه :

 لون ةّيفسدإ ةيضار ةطيعفام ةيتلارس -

 هتفنلإامهؤللشم رئاجلا را ىوعتي ل نا اروبشوا 7

 د اوجرس غتر ةدايزلاو رهحاو مشب فلا مر :
 ةتوئقانلا دوه سس و زجلو ورهيش و ناسملا : :

 ءاصْملا تهل ىرعبا موفور رثاجلاىلازعتي ماف 0

 ىدرهاولامداشمو_طكلا توجو غشو ن0 7

 و زا صنوا هزل لد ةسبليل اريرحابوث لحر ىلا : ١



 ف

 1 000 دناف مرلاسلا | دلع ىنلا عقوكاخ»
 1 . ؤفايذل هرصو هرخ ىجمملا نمرط و درر حس بوث ىت ةبلاؤها ظ

 ٠ . يرق! اوشن |اندورام جرحت هئاّسنْزم ةزحاول ةبهدو قو هل
 1 ا هيلا ريكو بوت هيلملاب هر روح زلو_متف

 . نو .هنبن تيرم ىوعبلا ما خل ست هرب للطنو هذ ٠
 : نافذ ناراخلاب وه رك 5 دأ اىأو تاراهم ىزميل ٠

 .ةلوترلصلا فراخ لح يح عمت موس لش ءاشن
 . هيكل ةدخاقلإواخ عاشرمتلا ف يخيم رلامتراهش كطبف
 الحر اولتق ادا اجو ةثرهثن | تاهيشلاف دود درو كج ف
 ” 0 اور اهات جارلاذا ميسون لعب انشا لميس م اذع
 | لمقتل نعو فسول بادن ذحلوأ )| قحي فل نأ يعم
 . ؟ًأها طوس موهلرعال فقو زدت 2 لكان حو

 ” متيروهاغ ول را لوجو قولا ركداعز ال متجو 2و قدم
 . اهو قرار لح فو ديد نإوعادجتساذا ىرّمعل اذ
 ١ اراك اوس مهتداهخس تن فيك مرا 0
 3 عض ”ليرطعبلا ءاضمعلا ونَسم اًاذاذدو مئرخوا نيروبهت
 | اهلقؤل 7اس نسف لنا جب هيدقاطينلا
 38 رة وو لعل ءام نم نايقشمس ةداهشملاو ءاضّملانال

 : تراحمو لإ هنذاهش زوبعرل نمل هؤضف روحيرل ناخ ىضاخ



 هيرمطيرل لوبلانر) س5 ةيلع هفاضقز ان يلَح هتداعبس 7
 .هكةياقولاواذكة سبا ىرفو يظر وضنيزلازعةراهيطلاو لا "
 لونا هيغب هيشو ءايتتس الا دعب عقد ازا مالاّتحالا نأ لينرب ىصللا ٠

 . ةلوتدضلاب ءامطل مراة وباب ينم املي لتحل اذاذ - ٠
 مكتب ىزلإ محب فم ىلا حجر مق وازن اينما عش صخيارلا 2ك

 دزملا ةيعبت ةزئسم لال وبلا لمح كم لاقي دوو سرق ملا
 امقينلاو رباغنلو هابشرلازس دل لوبا ٌةّيمبت مدعو يتلف ملا ٠

 رضا جبله. يارصغلا تاجيل يؤذن جوف وجل هلاك
 با ارصات صرحا ول اماو تسكت تطاشملاكاوفنزعيز صال اخ“
 هبي ءارالا كح ءاضقنلا نال لوف هترلصا صا قررا ”٠

 - دوجووزهغسلا كلرت ملي ىإ العض وسوق ءاوزلا
 ١ لسغلا ثلث" مثزلسلا ةيلح ل وسرل از مدوهوامييضتغم .٠

 قاشنتس لو ةرهممماو مل :رسأرلا نايتس 7

 عتملااده طايل و نهارلا نرصت ا نكست ىلا دريغو : *
 , ديملقتعا اذاامهض ةراجرضقملاب ره هولا هسا <

 . نكوزمتل ل )نعتز نوكي هدسبق نك يتمم انوه

 | جوطفنباذآو ىضنغلل انهه مدقواذوقومز وج هعيب“ ٠
 . . راللوبوزوجب هعيباذكو هقتعواجكتسمادبعلا .

 ةنلوفاهعضومو ل شفا مو علا ميفقووا ةجأتسلا 1

 #ت . ٌلطح- انن دلل



 ١ مدحت د سوت _جاسملاو نمت اةحو اول ءرئاغاو 7
 3 مرج لا نرمدحاو لك در طرب ديالا وح اى ع تيدوغسي ظلام
 ١ ١ فرقعو هيلسر رقعملا ذلزامب شاي ىف نيعل اذ نعترماو
 7 ٠ هعلاز وفي ناوغس رلذدمضوعؤ قرع لع نه ل اوةراوسالا

 4 م

 7 تزاصاوراح عجتنراطيدلالاسمف ةلون سيمر حلوزكل
 *  ةلوحرب ابوح همرك وحد اهيلصامراسكمال هب ءاولا
 0 مرار: لون طوحا ذا ميلوف ةنمو ادم ةسركم هيت اطنخ

 2* ًاهيئاسرمل#ا نرلااهرا ةشلاثلا ةدحاقلا ودا ١
 7” شاهي هتف نا حلتطلا همركّرم اوحيراوانبا صدأ ةدومجت
 7 فورتويو كي وللا اذ لَو باغلاب داّث رلاوهو اهيلذ |سسصيزع
 .."ريطلا نوزؤيو دلو يالا ةصاصخم مهي ناشولو معسل خ
 ١ .يذلاوواعت ةلوقل هضامف دوروكذلل ضو ران زيا جار
 ٠ هعكيللا مهكر اصنرلا مهعنوامملا نامالاعرادلا اوبن
 ا ماتش ممكررماو هيمن | ح ردرجلا ىلا ماراينخ اب.

 0 5 نم دألمو هجوز ضل مهينم |زساو نا قح معي اه
 7 رثبخا لمنور جساميملا ةيخإ ل عا صيضرعي ناجوز دل ذاك
 - ٠ فصلابرلو ملاعا كحكت هزلاو مر اقلط تح تئش امنا
 ١ ١ يعج ميلكا هنا ناوصر ةياسملا دور نافل والا
 مرسلا هيلع هلاقام كورلاضصلاو نولتتي وداع مهل ١
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 نازالاف نط 00 فصلا ام سانلا ماعبول 1
 تشان مؤ باتكوه بدعم عش لاق وك اواي

 راشدزلا ناديي هناك ركي م هرايتخاب (اق ناف كلوش رقئاشلا 0
 رع نماهيارازما وكم رج اهوركم حاط ا ْن كأم ظ
 اه رم اك 3 نمل ولد الأو درلعيرجالو ا

 اظفح ا هيلع ةيبنثلا بحب امرظو كح اطل فرتوملا 58 امان وكي مرارا رعنح هسفز 1 عج اهب شأن | اه ظ
 اهلقامو نإ ل هراهإل هريس اني ط ضم داراول د ةدوع

 قلو هلوقن صل ةركو اما صين قرزلا 0 2 ناوبنيفريلابغلراقبا اه نر رياطنلاووابش لانه .
 . قاخيناسنرلان اوه ر لصالح رس قلل اذهرر وتو )لا .ٍ
 ا ارا ردات ةماعلا كحتمدا ةؤرعملا . *

 نمرز لكل نعي ىا كسلا لاق ةنورضيل لا نبنالاو
 ازاحمة دال لمح ددازح كك اطل نم ةصاخلل ةفرعملا ةف لا
 ةعاطلف دجسأ هنود دقن نأرع-زل زوج لذ طورعملا ع
 انعام امباهيانبتس و اهنح مهسون عن نونلكلام ؛ تايهيسنسمررم ةلحل ملا طوظحللاماو هاجر لم هنرل

 , ١ ىرتشا هللان |ىلاعت هللالاق تيم ةماكلا و ناوضلا رام“ .



 دوس و هرلومداضر ىف عيسبام هاوهتإ فصين نا نمور
 ٠ لو نفنلا ءاقبا يعد ارطاو مدلا ىرا هتيم ءاقبتسال
 : . ةطعاسلاف لمالا قي | نكمي ةيرق هفيوع تفياذعف

 7 رح تو امكدس ل وزلا فشلا هيغل اوت ايبا 9

 7 ةزعاسملا ةيسففو هيف اينو لاخر
0 00 

 ةغل نال رز عيان جاتك ةعبإ 0
 ١" <"لو ىرشلا كا داع ات نوجولاو هلصرإ عباد
 1 1 رشا راا

 1+ ميو ةغل مقيف هلق هاص ا عبات وهيل غتشم
 7 ١ هلم طرشلا ةلملا :لراوتشو سهلا نبل ظ

 2 . ةتييمتّملاف رطل تم نم ”هزذاح )هعسع

 - يقلق او ءايدلاوف كراقملا لَها اهنزل ةزختيمساماو

 .- : ةياقولإفانكذيلورلا_ نعم اعمب ةرفيزم سد دوج وا
 . " ليفكو نغلاو يعل 00

 000 نم ص رلإ ل خىإ رص رلاولع
 ١ سواد سنع ضنا غلا رنا وظن هي ميجا

 رهط واول تنور ل

 5 هد



 : يقنللاف ةركزم ةلثسلاهةعقؤ و اهسضَقيو ةمزلاب ىدتيد 0

 ٠ ءاظقن ادع ىضقترل باورلا ناس نا كلاب معف هريعو ..
 ةقورملا مارجلازم جرخ رمل لامفاب للحو <توفاعمفو .

 ةفعب فوقول لم قوما ج عبرلدإ هل هرم كوزنل ىإ تيبللو
 ناغيصاقىواتفؤو سرلا جس طقس سرافلا تامؤل كلو

 انعاؤاسرلارارب مان هلا اجي بق نيم غل موجلو تام
 هنملعف متنا نيمافلا ةرماعن نن نوكيو هبريصن رويال

 هون كونزل طقاس ةتومرع ةسرفو سراىلا معيس نا 1
 ةينيططضل الإ ضن )ةواسؤيرتل صالات وم طقسال ف

 ةسالم ىد جب أ سيرلم ناكن مءانبإل ناخد نزال سلا:
 م خاضنلا تكا ذو هارد ةرشع م عنمؤحاو لل نامل
 ىلا كاد فدحبو مهبل مهين ن مز نم معيتارمر دئؤح ةطيطو
 كلدكرثدوو دام ناطلسلا ملفحالا انلطلس ةيطلسنمر
 مهنايعاو ةارورلا ناكر ارجع د] نمش جاور لجلاولالا ٠ “٠
 ناسا مس حلمي كلا دو هدلابرلا ةوقرلو لوجرلو هللاناو" :

 ةزاسينغمواضقزم لوزعم نلرلاانأو طااوعسنو نينامتو
 رو دام نإ! هل سس نإ مغش )فو نلعب ءايضق نم هيلا ايلقثنا 1

 دّدرلاو ىلإو مظتحرلاريزنولا ىلا اب كبت زم لاملسلا ٠
 " ىإ لعفب ام ير زلو العفامو ناطلسلا دنع يما ايوسسل



00 

 ىلوزلاهدويسلا ىودو | اهرب لا عر ىيسل اك لما. 3عباتم

 .  وزإف لا تاكو يناثلا ةريعسلا وتشمل ىون ناو اج

 00 خا ا 0

 ” . نوري مغلا هب نماضان او كنق ددلا ىبس كلن عب

 < تاكرزلا الو جوف نسدلار امتع اب فل الا ىل عيجار هيف
 * ١" نكلىلا نر نماةسرلا عب ؟مزلا ذك[ شمر ضوهتس نا
 .« نع هسار عفر اذ) ىدتغلاراثم هبلا (مزلا لاقت ل نقرعمأ

 " تيرلازا ئيدت قل نظتف حبلا لإ /اهأو ميال ةبسلا
 .- يونزاذ ىلورلا ةدعسلاف ةمزلا ناكواينلات ةين اغلا ةزديسلاف

 . ” عفلزا لمقف ةبناثلل طا و عريسا زخ هسار مرلا عشرو
 ,ةيئانلا رع هسارىرتّوملا عقر ضر لا ىلع ةلنجضم ؟؟مدلا

 لمي طول حل بداح |هبلخ اكو ىدتشلا ةديعز وججرل
- 

 اهم كل خوه ناجيوفاق هكذاذكهيرلص دس
 "سيل حاتتنزلا ةمك نور ناكرزلإؤ مدعتلإق لطم نأ

 ' * «روحيإل وهزم + ةدقتلا وير ل معن ةزلصلا دسغ#

 ”اهيقلا هاواتف نايات ددع 22# >فبالو
 35 ١ | اكو ةعيارلامرمار_.<دعقو تامر ترا نزلا ىلص اذا

 . .نافاسلاج كيل ىزتقملا هعباي الايهاس ٌةسماخغيملا
 ١ , مشو زيسلاب ةسمائل المي مو ةدعتلا لا مزلا داع

 ٠ . نظن هيفنككىعتنا (زلإرلارظتنلو ىدتقملا ةمم ماسلا ٠ ٠7

- 
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 0 يل مقيد ثيح مم ننعم
 ىثنسينا هيزعف هفزلاخرظنقت ةلعاقلاو اسلاف
 دمتحا|يهل نق دوق ةعاقلا ريم نة سن إ ولات
 قتحاول نقد : نارشلا رجا نأ |>درررسوهوظو ا هزجلا
 ذيدزقلا عسا مرت هلكويملا تحاول.

 نوكيماعستساناف ' رك ياي | قئعملا زمضو | هييصن

 ىلا ىتعملااهب عجور نك هشيقي ناتتسملاو اشتروا ع
 ارمغدنامضقتعملا لاو جر ةفينج دنع هدفا .* 1

 قعملا ةنمفتر مم وف قتعما زم ولورتتة ياعسل

 ره اره هل ولولا نوكي يحرختآلا نم هءارش حجو
 تيكرشل دج نكميال هناف رص زل انمط تبث ءاوسف ادا
 هاد تيا صف هاب يشي رض سإلا بيبصم ءامشن نه 1

 مما ورك م ييصول .ن ارزها رش نرمضسلاو م ل

 هقابادعب بصاغلا هزشول يازحت مل طصق هرتولو لوف
 ثيحيرا طار عيد لجن ر اإل وار جي ل هدي نم هتبيغو
 دجوزووز وجال الصقور غلاب كامتلأف لارج

 عجراد تماؤلا د اعشؤو انمض انصطز يضتلارف ءامثنلا

 دل وسما عيل ةهتوعي تشمل كابالادعب *

 3 1 هَلَوق مجاو رجا ميا دا

 را



 7 ةاضيرلاو رلاصالا ٌبحلاص هراز اهتاب لاكبر يهسشلاىلوملا
 اوه خي ةدي دع نوتفيف ةرنكت افيلات دلو ًطييفنحإ ةَعف ف
 ' ةفاانفم تالا كنس ناملس نيروحا هسا اهو وع
 ةيننطسُو ب >يزرارلا ةسررملاب اسرتدمو هينامتعلا ىلا

 1 ”ىدانو هيحور هبل حمر ةنامعسو نيعبرا ةنسل ةيمحلا

 ريفتلاو لوصرلاو هّتضلا ءَارفريقفلا اناو هجوتف خيزربلا
ّ 

 5 ماركا كبك نب باول ليك نب لدي نيد يحب انزل وملح

 . * هلَحتارقو ونرم ا: زلوم واع ها وهو ركسعلاب ىضاقلا
 2 00 0 هالو د 3 ١ وهو ميرعةروسر شنو ميشتلا يخت نعد بن فيلات نم

 8 . نق ةمولا دو كدم داغتسا امن ةيندافاو هيلحامهأرق
 ش 35 556 5 ا 1

 ١ ١" قيبسو ىكزلحق يزلاو ور[ مستو نينسو ىس دنس

 0 5 مز كمن هسمانلا ة)عاقلا لل عت دررامجمجر الإ وسمو

 1 أ ةضيرلإ رح (امرلا فرصن ”ةكوق ةدلفلاب طوسم ةشيرلالخ

 اهيلعيرماو ةيرس شعب هزا ”زلسلا ديل يبنلا نخكول

 هب اس قز/زئماولزنو هني ل ملا نعاوحيذف معيحاح حسو

 .. مهسامث اولعشاف اماظع ًاران اولعشب نا مهريماماف
 اخ الع بحي مظريما مهل لاَقف انافا هيو اولبخإي نا
 ' لهي: رايك ردا هيلع بلا انعط اان! اولاّمف مملح
 هيعيبلا]ا دمعاو هه ا ثورانلا لوما تناورانلا

 ا - ْ



 ءاطخو مهنونصف مريم ابو معيب عرج م اوكحت مزلاسسما 00

 ممل اهيشاودمن ولو هجت هدا ةيصعمؤ ةعاطزالاقوريمألا
 مص زان ااقاك نزيل لرااهسماوحسخي

 نبدا أ مف ذل نسل هدا نامان عشت 5 ةللظلازع هزل 1

 ايم مهفن زكا اهل صفا مو ىواثؤلاو هتنفلا كوم 0

 ةاظلارخ ا نأ ةدعاقلا هزه ناز هيتلدمب كالا 1
 تف وطب سانلاهراللب رش نارا كاان موجلو .

 فني انش نسما للا تيبلا هيا ص عجو ةونع

 ةماعلا هامل ادد ءاارظان بص ناب ةلوفالالاو ٠
 وجزر انلا ارينا ناطر مويا كل 0

 فير ويرظنأ صيصخت هَ زوحبالو سائلا ةماك . ا

 ءاملاهت# "ادع ةلف ةماعلا لاصم فديت هإ مزلي

 او تغفو | تففعتمم :ا لوك ردقلا لماج نا ىصوه 3

 نعت ميرلا ف غتسسا نأ ل يبري هناك الا نكيزاقتلا سك
 رحل :زاصلا ل عر اجت ذم مزجت نوك لاما تيب.

 بؤ راو مهلا مام نسخ تاولسلا معي وصي كل
 كدع هنلا ىذر دو عرسه هللاللع عبو هَلوَك ةلوف مهلع 2

 لال تبا عانيماوايضأق ىالاملا تمبو ءاضولاولع
 ةلون معلا مهلا نازيتاس# بيس ناك ظ



 !ْ 3 تيم فرشنىب او مهيمن 59 نمف - ٠

 ظ ٍ لا | داياسرلاة رسب قوفحىإ قبا اوسو كلو
 3 . طمقلاب 0 ا يس ”دْفَو

 ٍَ يتعد زوكو واوا انسح نامل ىافورم
 ةدالوغر هناكب حت ةعينص و ذرعا اف مل غال لموملبو

 - مههتارمي ةباسمل إلهة عم رايز كلن دبر ةييغ
 .كلتنأب هيلع ةبنو ماياسلا هيلع هللا دواعي 1

 ا 250 هراوتلا هب لسوتلا غش ليضفو فرش

 ! ابواب ١ ةرشا|نهريشس هيف وسر زلاذةتوتئومندلا

 أ. نافارا دلكتسالاو ءاذبتسإ لازم م
 د نة امم موكل 3
 ا 1 مهن قارمن فىرادبلميحصف ملقلاو قياوسلا 7
 ع اوبل تاما راسا مو دينا

 ' ١ ضحوا جروح ةنعدلل ىضرر نبا نا قس شا حجسالا
 ! مف مرسرلاف 0 |انألقو
 | سس معشزمل لاقوانياعمعتمزق
 | هوز افق اوهلسا نيل من نيرج اهيل رمت

 أ” هلاثإ يداك ةرجأعلا نم نودي ران ةيدلا اا ورم ْ
 0 0 ةيولل خانم اوما نيذلا 2 1

55 
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 همز

 "ف



 تاخد

 سمسم كراضناو ىرجاعم اههدفشو جز ا
 ضر زيا بع نداو روي ساو اع الاد لعبشسي 5 1

 نك. اقوم و ادادتم ةايعستما 0
 قيسلاؤى ار.له |مالاسابل 2 ةلّوث اردنا اوروبي 5

 1لوف ور خيز حا ةلوفد التبدحاوج موت هلا ١"
 دمرا و ةلعدرلا ضن سعانقا هبوزسمس نامت
 مادو طا شعلا كرت اذا ناطلسلا ةيزازءلا ف توف

 ظ الاوركم فلاختورغخرلاك ةزوككلل ةذحاتلا فلل ,
 خير ول زككةدابعلاو ةنْول زوهاو 0 0

 اسوا زوكرلنأ ىمسعي هر ىزلاو

 هدعاقلال ا ايوا هو او ادا لآ همست ك1 1

 ل622 سرق ب ةدع تيقن هسا كت 1
 نغ هيرشي |. با قشصيو ةلوقرخما هيبتا ضنا" ١
 ةسصولا لوبق دمي ىارامتيزلا دعب نابف ةلوق كوالا .*
 : اعلم 1 'ناطلسلإ زعجوشو ىضاقلاوارشنت كلوت ض1
 لمكرلا ميشا 2 حرص نامل سل معا | هررهقاطي ىح 1

 ىصرلا تاجير هيئوا ىرعولا نح 20و ةيرعلا رشف ظ
 :ةلوثوضاقلا ناصقن ى) دما مصدر كا .
 معاج و نق هسضن دنع زم بتم اوعتموفو 3



 5 كولا لوي عرار ضال ا ا فينزل ضاقلاما نأ

 ' . ءاضقومولف تيلا لاق فرصتلا نم هعنمالر ران ا
 . .هضاقلاعنم اه روحو هتسعو ليفنتو ةرعيزو درو ةئيز

 7 ". فئاطولا ىاتابتلل ةنوف وشل د ةداوبز] فرصتلا نع .

 0 ىف فقوضضياذ نمررقولو هةلوق فق ذاولا اهني ىلا
 1 عت فا هون دقو ةراصعؤ إل

 : . شزابذجيلو فئاولا لا اذا هيشو _,رعلاو دردلاق ظ

 * "سما كوأفقوانعنعإك لاتعمل نيعو نبرديسرحي
 . .. هانيزويبملادحا عا مورو ] ثم هرلع ىوث ول ض عب :

 ودا [كزاجا لد ++ كلت نوكي تيزي دن د
 ش ٠١ ماو رعلو نيتك امرأ هيلا خجلا لت ةرلارةضاجرم
 : :٠ لخروا نترئيمم تاجر ىنسي نابايشرجا يفلتخما

 ٠ ةةوجرلفافقواامعلانقوو ةسكتسازتسم ..
 .* . ىينارفرل ااا صرحا تغزو نظم فرصل نأ
 . :ًاقلا عجاف دنع لوقت لقتل[ ةدلارعإم نت اراسو

 . ةقلطبإ مدلوف تاعيشلاب رزن دو دك ةيسداسا ةدع
 ا . ةوكيزلر قزلطملا ]ةحع ار ىه م حايك بانا راقرلط ظ

 لش 312 قلاطرضامبا جوزلا ظيعاصن اروكوتخم

 ظ هوو ماه دقي بج هن اعل ظ

9 : 46 4 
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 . عشا عوز هي يي اوما 2 اسير”

 ك1 ظ

 2 0 سرا
 ٠ ناضلاو تآكهازا ةزوصفم نكي تحل ملطو ارنا !ةنوهللو

 > ةنوهللىاذ ةراتزملاب تسل اها تفعوةلوت ى كاللياد ا

 عنا رات وزوال ةروجقمو تم ا ا ثني“ ها

 قوقحق عت هنإف لا كبح ةبراج نطو دسم ل كولا نع 1

 نرلول تالا يرسل | نأ نظن ىللرد عمو 2تبقرربغعلا ا

 .يف وح هولا ا هنيقنل كلا اخ بتاكل اكلاذكو < 0

 عيابلىا كمل وادا عزمي هناذ دسافلا عيلان متت ةبانك

مدل يلا اسفل اهي ف اعدل نامظرقي كر 5
 اهيفوللاو 

 انااك كارم نم عورخت مامهنا نوط عيال ناذ قراشماار اا :

 ةلوقافوقوم جرختن ىريشملا ناكل اذا اًماو هر ايتلا ناك <
 ضلان ناجع نيمو نا نم دوش كر ةتيراعو ' /

 تاس روج هنزل مكسب 0

 0 كسوف لح نزار فاطلاا ااتهو ءارتسؤلا 0 ظ

 ظ حلت فاكر تلاها لتي ىلا ةزرلاب ةمملا

 27 سلا ةممل قب قيم ةمياملب هديت ة يلي

 2 يفوب اهب اقارب لات ة ةينوق

 ةيده ل يهب يالي فسلم اب داش



 0 11 نزل يوان نهرو ةنق دنياك هب عن ٠ ١ هلا ناكسارقا اانا رشم لال نمي هنا
 * ةقرسلا نك تر عك 2 دوعشللاو فذاقلا كأ اودجو
 ١ ا هان حاس دس 000 اق
 ظ " ىاتقف و همز ع زلاوةكوم ةباق راوانكذ لصتك مخلد
 00 لب لو ديد هيلع ناكداتقف ناتق لاقنا ثامخيرضأق
 ادومولاق قحفنقت فسريولالاق هيلا م هوم
 00 ممل ةعاقوع ت تافيرعتلا رمدقو
 . * ةر اهلا تلطرزروجيال نمو روحيال نمل ةداجشلا نب عمج

 : . رفاعيما عجرا فا ١ جراف كلينك لعا | مفك قو
 : ةفيصباوحرنتلد كابو كن هلوقف اك سايتلانراحخوح
 رهو لاملاب تقام تش”اولاقا ذاته هنوف أرق لش باطنلل
 ٠ - تي ةوررل ملا ةعباسلا ةرعاقلا تاتأرما ول مسد نزلجس
 33 بكر فجو هموم فا خيالكل واكل ديلا
 0 , ةفيس نأ اهل ةقللطإو هزبح عيب السا لكم وأ دوال

 0 هل لافلام لا اهيق مسلح أهلا اش ضرا أَ
 ١ ٠ تبهروإ هنان كينالسو ةينطنطسقكم حاد نوعاطلا
 ش : كامل اك نا ويست مضي نوتسااعلا نم تلامف امهببلا

 ةباطلقامتيافاو دزلا تحتل ميتال ةلاس هّيشر نال

2. 00 



 هلق تحت هاوخر مدعي كاش نكي ةرانك لدم.
 اذا ناخضأق ىواتفزفو لا ةرجئموازاام مكس نآلارا ملو

 | م ةهلاوتغللاو تنلاو مل ل ثم مر محردازب جقزت

 اهاثمر مع ديلعو ةفينحتما لوقو هيلكر جن اهبزخوو ٠
 ' هنم مرح محرر حأرن لع نا فسون ىلإ ل نعو علباماغلاب 0

 زهال ور جملا هيلع ناكماعي مل ناو هيلحرصعالو نحال هيلع ا

 ذل ةعينحبفلا جذع ةيرلا بهترل هنا هنمرمظف عشا هيلع . ١"

 الخ هلق + ماعي ناو ةيدلا بجت لعن نا فسوير ا
 لثمارهموهو فاعلا نوكسو نيعلا ضمن معلاورقعلازع 8 1

 رقعلاو الح ءانزلا ناكازخا م «لاومازانتشهل

 كولا د دوحوو رارطأو ةجرجو ا هقعرصم رعى اثلا .

 ةلوفةيلاراعلا نم ده و خرا لك ور مبلل ةنم مزليرل
 ىلع ناديذي همزلرهاط ملا ظما هتمواطاذا ام نزلخب :٠

 تبا نم مهثام الهم اذه اهب ىز ةماؤ ام خطاولا
 قمفن بعز بملا ما حتسسار ا 500

 كافتن لالش نم را وجا حناشي ١ دوامي ومص تافدراالءاحتيترفاهيبصخةرلبزول اضياركد . ٠

 نعورخ درت وير نمما نم وايسو عالما ١" ” ليف مذاب الذ نومتمر زب وصنع ع فانمو يوصل...

 ا



 ١" كميررك نإدرلادحلب ديلا حي هناف ديلا تخ رغد وخد 7 مدع وعاتو ةلخل درع ةلئسملا وله نا بري مل عاقل
 7 هانم 12 قزم قلطمال كاملا شيلا ىامل ل اقيذا

 ا ومنو معمل قبس وليل دامي: هلوخدوا نيب فاه وكن أ نم ظ
 ١ فقل وميلاد ديلا دلل نا ىف ل نكن يلا رع لع
 ٠١ 7 عطانموفو حاكنلاو هيطتس وفعلا نا اكل باتكمذ مرصدقو
 2ك امير تكنو مفانملاو نكرم رح أهي ١ ةحبو 1 عيفنملا

 1 ةنايصع مير شل واهل زرق روكك نيعلاو رّمنلا نعنيش اعياب
 ١ ٠ اهيل وزلا هنمجبال دنا رمظاالمو لاؤتب زلانع ةأسنلا
 ١ قول ةحاقلاةاميعضب مهانمرف فرصتلا قحسول تارلا
 .نيعوزلان او خا امل مضي امم هاو كيش يك 24
 | ١ دل جسام دلوآسي مص اماملف تيبلا اتم افلتخلا اذا
 | نيك[ يلمتلا نإ لح اجو اهحرشو ةياقولالازك ةتيمي ٠ ' .: كورلا اجل لمح امد ةنيباهدجس ول نكي حاذا امي عم

 اضيا ةاكسلا وامر ) مفتي ولا ديف ةجونلا ٠
 - ىلع ريا لل ديا مهدمس) هجراص نازل ديا ىلعاميف
 ” ليو مزيف ,انب ناكول ةناق جورب ؤ ةمصزلاذا
 ”. ..نل ةميوزارل دل لكك تيبلا اتم وكيد عزلي ىحلا ولع

 /* . .حهنافسدجل هنتي لو تيا اتسع املع وت ٠

| ١# 



 .ةمويساد فاه ات كلوت كامينا هرقل وطعم 8 ٠ لافتا دملط قلبكم ملاعق ليتلاهغرا: .

 طباع امو ةكولمم تسل 1 ةجوزلاو الملا رلرلاب حاملا نا

 عاةماتا اهمعتأباتق ىفاعسنت ا بابلو 2

 مدر قو عفانملا هيلع وعلا اذ هاهم ناكل قل ا

ا مونت اها. عئانملا نعمة يني تقبل 4:
 نب غواهبرلا ر

 لردع ثلا 052 صدت و ععانملا + فرغلاو ىلاطا ٠

 دهاشلا نأ نهتاو :ءاكاس راسل خينسزهد ٠

لج تاوز الا امم ةلماو ل سد فاز 80 ْ
 دهس نأ هإ 

ةداعيتلا نموعشتم .اضقلاو امين نا 8
 اهنارازويزف دو 

 ةدعاقلا هناك ها كيلا نم ا .اقلوب :. ١

 قاد 00 اناغختلا ق ا 0 0

 اهلذعو لارعت قلتخس ١ ١ذاو قفرلاو ىرسلاب ذخالا هل

 لمي نسوي ذانولا لام دؤمتل قلاش

 صف ايفر وشكر بلا زلمو سله انو

 ٠ ىأ فوتولا دعب ةلوقا مرح اىراعماجس و لوف ؤضولا '
  3ناو تيدا ا لوحيزإا مالا ينل خيرا 23 ةنلون ةيعن

 اهلمحرلا ىلا ةرلاسلانزفيرونسرل هش ةعامللع +“ ءالصلاب 5



 ني تيل لا كس نر تيبلا هاوخكد نع تيب ةيحت
 ش يراد ةيت فلج 3025 دديدلا
 ةمئامررب ةيترراصلا ليبيه ةيرلصلار سين

 1 2 ورا هدا ىااهل عررو ةلوق ةالصلا ناكرا نم
 ا 00 يراد
 ع  قماجلل مسرلا ةلزم هل ليات دئنؤي طاحناو تابحباولاىف عفاولا

 0 . ةلوئاهرعوا يدوس ناك ءاوسس بجااولا مم”ىلخ لطي لسييحم
 '.تاطيطلا فن مدبر خف مدل ةبدعم رياجت ولا
 ١ < ةرلملا تابجاو فر متي و وعسب قحرل ملل جن اذني هناك

 1 00 هأوحرلا نم هروصق وز صحت يو اما |ظ
 أ ..افيتاعنا مطر نير اهيلعطت ثيحيو ىلصملا كرار
 2 . برام عبو روصقلا وظو ةدوبعقم للي يحسد ذاو

 / ١ ولف لوقي نا ىغبني مجم لا مكاسب م اركب فزواف لَو
 ا 1 نوكين ا ص 0-0
 00 اف لير ريصم حاب تنمو ةنلكم رحم

 1 02 أجب وانزلا انه عزل الخ ةنسح ذك يل
 '” د ةئالاخ لاذع ادا با اعيام نيا ناارفتو

 رمل ابلاغ ءا:ىلا نكي ناوه |حيلع هع: سي
 : ٠ روخاو قوعلا نيب عمن موهو نراهل لع ءازجل ندعينو
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 . ورك فرولو هلو ا 590 ا ماحبه. .

 ةعبئوعدرفيزم لبق اذهل اهرب وامل قل محى! اهاصماد

 '  اهتنلاضافمدمل بوجيول اهل ممرلو 3ث اوف لح ةحيشو

 حدب لن مملا مزن هو ةمأب فزول هنازرماو هر زشرك

 ده لرد نقيتحت يو انميه ةلئسملا انقمحج> كو لسا

0 ددعتاا ا ةيانحل اماو كوت انزغو ام انيفورقو
 

 غ ءاطخوا | زيهم ملعتلا تدللئاسم نام هرش يعزل

 هنأت رام ركزو | ءرب امعتتنوكينااما مث للا اناَيعلا

 ظ لتفلايرصتقي ةد هنا يس تاكو : ذم مينمر جلو ركن اكوا 0-1

 هزات مطار ع ةفينحيوا دن كاذكف لري ماو ٠ ٠
 : نمر ةجو قبرا يع امهر نخو ىقعسو ةروص ثمل

 ىعتن | هقؤلا لل مم افاذغ قيقحتو تقلا ءانج ف عقلا

 ذعن لفل هاتوا صضيخلى ا | واوس | يهب فرط او 1

كيان ةودرم وال نمل تاي ةيوسلاب
 ب 

 لولا مس ةاثدعأ يلعن ةنلحب جورلار يع 8 :ء

 -كيدعلا نم نوكي اهذمبناتييجو لول زعل دم ٠
 هعلا ميل ةعن از ةضيخ . بحجتو ىلوزلا

 ةياقولاو اذك ةساشلا

 ةدعاقلا يزل ١ دوك يخا تيجو لوح اع شو



 »و 2

0 
 1ل

 31 6 نانيكت تسلا 300 اةدشلا
 ْ رع ألا تعقوامل هنأذ ناكمرلا ةدعل ل مها دسوق لمه
 « الا ةيلطلا تراسلا رسب طل ثيحم رس كطب وألا ةجيوزل
 1 ”انراطسب عدل د بيز نكمل اهنالاعب تعتو ثيم كش
 ءاشزرلا ميو قاعلاو قزلطلا نمر ابخمرلا نا هلم لقب
 7 اراض ارتي منا او ءاششارنتغب نا |ىعبشي ةوضوعُو 0

 ٠.١ اهتز اذن ا هلاد ةقيحما نيب ىر امعييب عمجب الو لزق
 تعقوأ كي !يدلا لاني داقتلا اى رلاخ-انؤنع نئاحي رع
 . .ولوةلؤق دنا ةتجو ذاهب ذيب ةنرراثرلغ ةدايزلا
 انغام مهيز نموا عيلع قرلطلا مهي نمنيب عمتج

 .”اقللنم عسانلاشمبلاف لت[ يعم موكل قاهر
 لالا هوقو 08 اهرصاقم روم ار ايكو ةينانلا ةلغ
 ظ - تا الفلا عمو ناو ةنايد يرو عسا هذ
 ١ ” قاؤخسةشماظنلا كح نإ لش عيت انعبها هيركدو
 ظ 1 . قزلرلا مقير نا غض نك 0 ربو
 | ٠ لبسو دتحسوتمزيب عمجولو لو ةنايد وني ملا خااصق
  ظفلر| هر ةفينحيب لوّيرعةرطلا عوفو مدع طيسو 1
 ” يقيد رجلا و ةدجتوز ند يمول تيماب رجعا

 ةعوقوأ لو ناكل معزه تل ةهنيوزلا
 "او



 ٠١ تلا ؤ كذاك ه ينو عأ تسكين ونيف فسوي إل وقوع -
  7اهرصاقمر ومالا زاسحناب ةشاشلا ةلعاقلا نم مسالا

 مال عمتلد توق نإ احن اددسرل جرم ةدلا نكي:
 هلو ةحم ةينلا نكي نيلئسم ا نياهوفلا ةيننحباو . <

 ' نارك امههو ٌقزلطلا جحر يلام نو همم نيب عجمولوأ -

 لج يلاموعاديحست ةجورلاوعانعهىرتشم ايفل”
 ىضتقلاو عال ضااعتول هنا كارظإفرمعاماو زلم" .*
 سخان سسملا اد و رحلا مق عيب اك عئاملا لقي 3 3 6

 كم ل رلابزكشي نازل >ك2 هيلعانعت امو.
 ةيقرافب تاز اج نوكي ليرفع ةزفلملا قررا لاميتا ” 
 ةنضانا اهللاقول كن اهرحوريلاد ةميعبلا طردب ٠"
 ةيعالاعّكوهو لبا ةلائرل قرفطلا نال ىترلازخ *

 اهنذل تلي دراما واعرش حاصلا فلام رو راع دن 0

 ىقسرانهرلان موو ل مجلا ]يعلو هجرت ةلعامل ل“

 الالة قفالاوهو رمل وحي دتخلاقي نا”

 لاقدلَوف لا جيرمرلباهرتشعلظللا تاكوإ هلوق نمره
 ةعيسمعلا وش نع فيل قو العر ناولو كسلا -

 راك عتني ةثلاقلا دعها ملغ لا ةذها يخي " <
 يوف لهو ةلونكبسلا (زلموعتن اسم ا لوقاليع
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 ”٠ ١ قاس سرانرل ال هلاقام داس متيامتان كك".
 0 فقرإازاو ضقاولا صن بسحب ثيرال قادس اه ىسيل طيف
 ْ قىتتتاههسالال# .تامزهنإ ةروزلا ةروصلاؤو ضن
 2125 فوقولن عئقن هيلاريصلنأ ىلا ايح ضف هناف هدلو

 . نكو فقول الاهإب انبي ن طارراقلا لإ نايف
 ١ 000 ةروصلا ف فقاولا ناذ روصغماب_مفيال
 آذاوزاو ناّتكسا عنمزلورلاو ةايحرف تاعمصسرلا دع
 - و انهي ففت دز رع صوععنم ةيق هتاف هتقمطوف نعت اع
 .. صشب مل قاولانإل ىف وتملا هرإاو ىتتس ناك ام تسد
 1 51 موضنم ةيلع ف وقوم ا نوكي د ايلا ةالخ
 ىو :قوملا ,ارففلا# اضرا أنه سلو ,نانمالو هأملا

 : 120 امله !لش معفاصوأب اوني تح
 ظ نيل 3 فا ارزهو ةرالولاةضصوب درر ضن نق اولا نأ

 * جه يول ارزه اخراج ىلو الا اع فقولا ةءاغو
 كيما ىا ارتهوداو ىكبسلا لاق ى!لاميدقو لاق
 (لغلاد ده ءايش قس قرح ناز وحش ةلو#

 ا ا ةروصلا ف ىفوتلا دمنا ذ ليه نعلابخ
 22 هيلع ىزادنا مولع نقولا عانم نم ى يش هيلا
 ا اههفامؤرلخ ري دقتلاو ضل نحت اىقايسو ةراصلا

0 



 ةنرل رز جلاوبعلقتني لو ةلرق وجبر عوشيولو نمر " أ
 ىلفتصحياصاولو كرتو مه متام نموفح نقول :

 عيا رراقلا>بجبيصز نا لاقي نالمتحلو لورق هلو ظ 1 2-1

 دامكزاكل رخكؤ نام ذارهو ةيلوما دعا كلاقحولا ٠٠" ظ
 ا[ ءوملا ف طش امم لورارصصخيو هج عب هلا 1 ٠

 نإلغمدقم نيشرلا حث ءرلالا نا- 1
 ظ ران مسخ هي دهتصخماعا 0 1
 تاز هّيصخس ارتو كااو تامه وانتي الو لوزلا ' ؟

 ىع ناكل ؟ريجضراعتلا عقوو لامضاعت تارهاظلا ٠٠
 هللاوأشن | دله ملهتنو ةتيبنسو هلوأ مور صيصبخ
 كعمل تاغ باب نعيل اذه نإ لو 2 ١

 3 اذه. صميمنعلا نام لرقلو كا هيلو 3[
 اماروضسارتلاو ل صنلا بلا ضيسن نوكي لريبغت ناب ناك "٠
 لقتسملا [زلاطلاب اعلا يصنع ز وحب )وصوم نان 3

 انيس اهيسوولوت رانشتسرلا كفن 09
 هيلاراصي امنا ل وّملا دا تيدا لاقي ناديف علا

 1 َيلوقلاْ سن ضراعر إل ذا توعد تو ةضراعلا »نحب +:
 لوو ادرغموأ عمم غدي نكح رلولا ناذ زاصرلا .:
 211111011110111 ن6



 ” تذل ضرامشأو كلوت صيصختلاو ءاخللا ناب

 ١ مئأملا جقيدناوفتقلاو مئاملا شرات اذا لنا همراكزم
 . هودعقمنا ةمرلكنمرموقف املا اطحألاذهلوقاماو
 ّ "لدي لي ةسرد نمزج نامره مدع سل فقاولا
 * _ ٠ ىمذو نمل ل قاىإىزلو هو ةلْوق عجاف طنلا هيلع

 ّّ ما ليلو مسملا ىف ترن عقو ىذا تدخلا

 ب نا كمر ةنر| قس 0 الالفحيتمركولا
 قابس ناقل احرار اهيريصن
 " “ ءاضقلازجمل صبتشارلو ب25 هوشه و زك عام
 , . داما هنازمكبسلا كدا لو ةنّرق بحلالو ىا
 1 ظ :نعيلطرعل ةنوقر راتلا>بخ هللاو لقول
 00 وف ةمضليز يعفتل ىنأتسم مزاك انعسلا

 م ' ١ نعجامزعزاظرشو هلوق اههو تالهضلا مضض راحت

 .١ ”لوالوعمناذ جل 0 م ددوقم + هرالوأ
 ٠ فول ىنعمو ةةقيط2ت حملا ثيم تسيصفزوا عج ال نأ
 00 تملا ميصنز وان نا

 01 ١ع دا

 : + - و هلوقو لوف نمل لع ةنلالد ظفافيرماغلا4 تت.
 ١ اذه علا )خلو عن ناذ (ثعل اق ان وتس لبق تاع
 : قي دع ىتنا | باج هما (دقيح " لوك ىكيرماخل

 1 ري



 - ةملارلع مزقيزل صاخلل نم لوصالإة ككل وتقل ولع
 ىطتويذرم_ماتلا)ضاماو صوصخخم جلا نامل اذارلا
 ةنممخي مان عضو انيادصا ةماع نكيرما لاك لولد مو 7

 هلت للمال حسني ناز رلف صال حمير كو كيس
 قلبك ققتلا ص اخلاب الر تمل ملا بانسيهزصلا رك

 سنجل (زلاب فرم نيقارإا لفضل ا اعلفلا ضيا فعالا نا .2 ٠
 ضياعتلاد هوخإ نا/كنه هب دان (خظفلاضيا ةوخزلاو '

 لوزا ممم نازلا نككص اذهلاو هيلا نيبزل ثيعاعلا نيد
 لامظرا ون نيد قيدوتلا ل صمسو ةثومزة دلو هل نكمي ل نم ظ

 . وهو وترا صاذلا بيصنلا ىا ىفوتط مها منأ هلوق
 ةمئاوزعإ ةمقلا ضاةسالع هقفادو ةلوقرراقلا دمع 0

 اوبس! فاضاملا ىل كلذ وره واةوق ىكرسسلا طونيسؤلا
 ةوشلاب معينيب مسقدو نطير كض ارقنا دعب ةمقلا قل
 تيس لولا نيب بدت يسرد لع فقد ةبلوق ناصخلا ل

 الءىرل ووا ىؤالواولحو اينو ىلع فقو ئقاولالاق 0

 ىلاوم ممن مجيلاومو لاؤمدلو ةيلاومولخ فقول هنا دق
 اخ زاةلاوو ةقييقمجاوزلاؤ هناؤ هيل اوم ىلاوم راع فقاولا#

 فقوول هناذا دكه هيرو لع ضقولا نوكي ناغبسو "



 مرو ملازم ةثلاثلا ةروصلا فلم ضل نص عيرذتل اره جاهلا
 ١ ققولا ل كام نمنإل غل هيت ن دنلذ نار نيزك خذ و شنملا
 _ ايلول الل شافو انمم سرصو ناولو هل ةنعحإل
 . ضقنا هلم ةضح لول )والا نطملا نطبلا ضان | عب نا

 افاق ان ىللذلوم زلا ةفيصاعوهو ىلوالا ةمّقلا .
 . ىضتفا هلك نطيبزك ةصخوب نطدي زكئلزكو هلق هلع
 . هُنا لغسيل عمر هالو دسلا عمولعزلا نطملا كاربشا

 " - ةتسحيلورلاو ةيترذلاف ةيئد ةيتدنو ةيئقهلو هتيتدرلع
 7 قاكةياذاوعلورلا ةتبطلا جتيكزاجيةيانلاغو توق
 ' كالا فلان هعبتاد عشار ع رازلبلا مدقي دسوق نول ةزئسم
 1 طيبا ى اهلا فزيحو اعلا هبشي هك مذلإ هرينمو هع
 وملون لملا دلو نع ناخا ءامق ةكوت دس ز شاك
 ام لوف ةجبرالا هلاون نما زالوا عز مساو و دلوت اههينم
 ٠ نطملان ايفو لوقو ادجاو يا ةذلولناكت بما بابا
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 * ".٠ ولو نكد 1و5 ةقضلا ابنحاب ثنا وؤعل و نطبلا فص
 1 علان الوصل ؤامع فلاي ب راما نزال ال

 ١ هلال طش اذا دئانصاخلا دل انئامردقرلع ملا
 روشبراب ناكمزلادّمب اهي معب عزل فيفا مق واذا ضاخلو
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 وا مدقواوس نالف الادجحا بهيرلو عيبمرل نيمزلكل امم ناق 1 ٠
 كلام سآ ف عقو اره ةرابع ا ىّجفلا دنع ءاشنسالا تلا
 ىيعوأ لج لاق ثيحس تارديزلا كاسم اك هلو نيغياه

 دما ولف لصو ناف نراةلاهراننو نالغلر اجلا هالمس ٠

 نع زشتسلل مرخس نيتسرلا مح صوا |. ننال ذل ىصوأ ام
 و نامل زا ناكلارثلأ ناب عرمت ديفف مين مالفئاردص

 هتعقر فثداج اهيلشمو ءانثتسالا ركحرف نوكي هزل ارياغم ٠
 رد حن قوألحر نار هود عستو نوبسو هبس تس
 هرال وأ دعا مهتم ىلاملا فقوو نينصملا هيمي هرا> نم

 0 قتاف دان ترع مهيطارزفنجعدو هرالوأ دالواو 3

 نانىزارعلا دوعسلاوبا نلوم هاّشرزلا بحا ص (نزلا قفم
 ءاتعلا مري اح ازل هنزل ترتر جلية رقم ايجي نسل
 انهم انك اههل نقاولا نيعتو فتاولا فين أشر بتعلل نر
 احل اةتملاياس ءاقتعلا ظن نم هدام ناواخ ياولد
 ايكو قائلا هةهف هراغاام ذو نكسللا لا نيج
 مهر داب ايضطاق دزوكلاح وعبر صلا ىول ملا دمت أش انالوم ٠

 انرلوموهو هرونزملا ةزلبلاف هدعب ىضاقلا كلاش ضقن ٠
 ةلكسلا نهؤايتكوقو هداز ىانحيرممشلا نيدلا هزاخ

 الوم يذاو رخل و سا ميم وساو لك حرب يلا نر



5 » 

 0 ج

 0 ١ 5 يلا نماههصمت بطلفو ورتضلا هزه وعساه
 1. زك مفرهو .ىسوسرللا 21و ساربلا ند نايما>اعب اف

 مساوهو لئاس ولوهنإو ةلوم 8 ردا ندعم غنيا مسا

 7 زوم لبا باوح شتت دقفلا »بانك

 ةبرعت هش لاوهو غلا عئاب هيحترا امم طذفص

 ريخسةدافرلا ىأ كنت كل هشتساتلا هلو

 1 . يقشتراوس كيف سلا ىجإاو نسجل ل و ةداعملا نم

 ملقط لع قوامملاو تلعلزم الكر و 2نالاّوبو لبعفس نا 3

 ' نابالعف - لا فطيو يللا ةكلاناو ةرامك فلجيإكل

 لحلو ةرافك هيلعوراذلا ل لك ار هدياو هرلاوزلةملاق ظ

 ” ا يول كم هيلعتن بلا رك ف لهل رو لاو
 - ىلاطلاو ءابشز ان ماهل امو :جإكسسمملا هده ةرشو "دج

 جزا 32 قاما جار قرضاعلا ةدعاقلا قزعلا ثيل
 * اذإوضي نامغلا ةلباقمؤ ةعفانمو رمشملا دلع ىا نامهلاب
 ! حهليرل )ولايكلاب ذم / ىرتشملا زهاب بسعن يرشد خر

0 
 1 ب , 39
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 * هترل ةمفأنمو ىراشملا لعام ةنموعتابلا
 قويابلالا هدر لبق دلخ بيعب برشا دنع ك اهو
 اًئيدتِسيعلاب هناصمن ةليلاتمرجلب لو يرتشملا ناهض

 ميدان لقنيامراشمأالصفامرلاو و ععيدملا نتن م !

 ار



 يا

- 

 و

 نم هيعقكز عياتلرسو جدت عطب نوارمي رطل
 غ7 الملا عويض ياو ١

 ١ ةعماتي املك اى | عماوجبر موو هملاعي مو ىرتشملا

 رلمصلا زلزينملا ماكل اهي. دارلاو ةدك عج ةزيكك اعمل.

 تدرجات ذوخلا مادهو .درغم وضم اطغل وو ىوتلا ف

 اعماوحتتيتاو| (ذاسلا هيلي اق يي ا ضيا لشلا ..
 ءانعموزارإ 5 ةافتل وكيام ”زاكل نع هدللا فاطغعا قا
 مرقلاب منغلا (زلاسلا ةيلخ هلوقو ثيدعلا اره تمارك
 لقنارزغمو زور لذ ةلئسم فلاوض هيلع عض ليق تح
 ضعي زد ةو كرارما طفل ةريثكأ ف املا توفل ىعملاب
 نمدإمفنلاحناوزلا قارياوزلا تاكل نيرمتسملا الملا
 . عيملا كتشلإ صقل شوا ضبّصل قر يلا وداولاك ع يتلا

 ديلانملا يشمل عقد مق عيابلا دنع عيبملا كاهول هتاف
 نهلا ةلزممنظلا عيابلادنعاسومتح هزياوزو عيبملا وكي ٠
 كاهول هناعم ىرتشملا هذياوزو عيبملرمز كه نقلا ةاناقمم ٠

 كجأوزلا ناك مرعب ىا وضماىلا حشلافازقعلا ع ةلوق ..- ٠ عاملا عفد ىرتشفلا مزلي ميج عيلبلا نأ صف تاه

 نوكيو عيبلاّؤضوا عيمللا فعديدجلا د قملا مزلي عيبابلا
 لص[ مس هفناىلا جال ناب بيجساو ةلوق عبابلل عملا ٠
 ٠ صخت ناوضلاب حرك هو "لعاقلا هذه نا باوجلا 7



 - "8ب ديجو ىزلا تشل قاكنومضملا نماضلا كلماذاامف
 عيللاماو هل نوهماو ىرشملا كولمم نافاس ىرتشلا
 ١ عتابلل كلمريخس نوع هل نمثل مق عيابل واع
 ٠ لما وحلا ظفل نم ةزيرق لب هصيرصخت )لإ نك

: 

 7 "يضاابسس ب انامضلا ةلغلا تكول دوق كرئرقوامج

 ” هناتسيجاوةسوق ةحما كل زمولخعال هل غلا ىلع كامضلا مت

 ' صيرعخترلا عج راضيا باوجل اله دام السلا هريع
 ' وف لع هنازلا لولا لاوسلان ع باوعلل فاك راملاب نامل
 ١ هال رولا نك نامضرف ثيرحلإدورول_ميرعنقتلا
 ١ ١ سخافنزمانه راع ظشللا طعنا ب .لصوصخنزا
 ٠ كاوسلا وع باوجلا ميزت ىف انرشا رك علا ىللدن صصخي
 ١ ١ لئةلوق هنامز لبق عب بوبعغملادامز] 2072 لولا

نا” عتع ةناذاب وعلل عفانم ىب اقل اذ
 ْ . ع 

 سا هيلع هلو هوروا ولاء اشب حملا ب جوف امهضيطو ها

 حل ةناملاو بوسخلل ف جراز ١ 5هل35نامضلاب جاذغل
 . < نمد وزكف فصتلاب نوكيامنا جرلا نا كشرلالي ناهرف
 . ةهزلب حج رطوأ همز ماو كيش نا: ظنامزلاو بوصغم ا
 * قلامي بصاغلا نارولع بصغلا باتكر ف صنرقو قاصملا

- 8 

 م 4 -
 هل 1

 نلف ا
 ل

.* 



 - دلوتردعب هزرل .ةحير دل بيطي نا ةمزلب 2 نامقلاب بوصخملا
 امالزعتسإز منار ناهجضاق ىداتف برص يحب ضقل كلمؤ

 ذل ويس دلاهكام دروكل فتسس !اعد) بيطشض ناصغللا ةيمزلت 1

 امل ةيرقيونزرإ ليديز لاقط فسويوب وهو فلالهلاعإ
 حلاة ولو ارجنوا نامه مْيفتساا هنومطم ندم را ههبس
 ممل ندا باوجل اداهيف قزلطا/ عقي ملا ماو غامعت يلو كان.

 اد متنراوجلا نإل بوح روق ى حدياز هزل ههزل نم ءاقتببع
 ريق وتيم املك صن ببسلاب صمخي ال هزاكولغد از امو .' 1

 يبل خل برز ةزاجسلاو ةرايزلإ غلتفلاوسلا واب ىلعتم < ٠
 لثا_لا مرات عقوامداعاذااماو ةروصلا هده قرلاعلا
 لت هرلكب ث با هدوئد جسر كو و ةمزئتما طورشلا نه .
 راالاتلعيت نايل ك ادن تحج لاو ىلعيثم تزال اخ
 وو مار لالا لحل دن ةملكب هز يرلا دي هنزل قرط عشب ٠>
 م عقيم أحيرعم طيف يرلاعلا لقيا نوكيف قالطلا ؟وتوب

 ىغن همزلال او مازئإلا ةغيصركو اااذكو قالطلا ٠
 ادتبه أمات امزل/ ناك ئاو هنزل قردطلا عقو تلا
 ةرلطلا ةمارلاو حرص هدكك لئاسلا لكيم نإ قلعتال

 قيلعتلن ليش عقبال ةاجرلا )شرخ ناددلوت عقيف *
 ةلوق منام لب هاش ام قلم ز دف لود ا ل مدعقو



 القول ااا تضف اطاا هلعلاق. ”
 رظوزلا باجتاذ | يقزاط عوقو نعي ساب اكل اوسلا د
 1 - بللو# عيبا ااقولاماو قلاطتننامعن ا مهندلوقب
 ' لوقف قرلاءابلطوفعمم انعلاوسلا نزل قلطت زل اهقرلط
 . كقلطا هلوثنزل غاقينال هنع جروس معن لباقة جوزلا
 / "كف ةيناو جاقيرلا مزز ساد سول لبقتس لاف
 . ريس اووس لن اةكوت اقفللا | هدافاام فالخ و ةريزعم

 ' ”[يفتسزلا و عقاولاىهنلا با جياب ةمتنم ]د ىنعب تايثزلاب
 + تسبلا جت هلوضكا اي هزعجيو مرنم غتلختنا هنزل
 0 | ىلب ا مل ماواك 5 مكبر

 . اههتتقنلا ل صحي ةبوامهانعمانيب دقو ىلبو معهن نتي أما
 ٍ ا ينل كدا تا رصملاى فاتن ةنّوق
 قلعترل ءاذتبم مزاكه نزل يجننن وكلب لو فلولا
 عي نينععلا ةرما توكس زار د32 لاوسلا قام هل
 . يارا راس كندا كا ؟عزلا ا

 . ك3 مترو ول نازل ةموصنلل تقدم هوز

 . تكشوث فرعا لاو 0010 1 56 هر اهلا

 * " ىئعي أ هيلورارّييسارتع ةيراخل يه هاهمأف :

 ' ةيفسصلاورهصل ناذ م خلاد يلو ناؤبتسا ْ

 10 ا
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 5 نا
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 وأ دخول نيج #مألا 0 ااا راك < ور اذ 1 ْ

 نكي محو غولملا نيجسدسكس انافو للا دعم حامتلاب ما

 يف ةلوق هياقرلا قاذك كل دندعب تريرلو " ؟لتل لوبق 0

با ميلا ناف ها هامل يا هئريلتلا
 موجلا َق هح عيابلل حسا هأ ةاركرلا

 كدر را رشسو 0 هلع وى أر تيل ولا كش جلا وك - ظ

 هالوه رز م عيسب هر ار اجا اهغازا نامبخسا ىل ىنجالا كلم هدرع م

 ولومن عيفسلا 0 2 انكم |نوكيرل 1

 هنس ]مس كس لد رشا 0 ل بلس عيعشلا عيس

 اذا هنادي هابقلاو نقلا توكمم توق عننا قحم

 لونيد عمش طش كل دلعي دار امم عضاولاهرنقيؤ تكس

 هتوكس ىرلخب ةكوق ىواتغلا ف هب جيصلا وهاك ةنيبلاب ول
 ةيداناتلززئسهدان ىوحصر مشل ب ىتقملا لهن ةراعشا نع

 مضاوم ةعبسسلاق اراهن 0 دؤراخ علوا

 ةنشرر دل ءدلاو اهعابادإ قلاب ارارقا نوكي ل حيلاغ وكس ا

 هب قرصتوا ازعل ةيهووأ كرلشس ه2 وزو ةيلخ علاجيوا

لل ردا | ملوبهلاو د باجل تّقو تكس ةيلع :
 ةيرع

اوعد عصست طول لعب 'إ
 ا عما يي وع ةنيبلابرلا ه

 ويقتل ا>هر د ءأ عملا تح وح هلىزلاعيابلا

 ىحويبطل بجو ج هل فاك عينات ىلا غلا ل سارخأ ظ



 1ك 1١

 " "ب
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 0 نكي يابا عن قخا تا مث نيل هيلا مكانس

 ”٠ يوضع يب زاك ءارسس نقلا اب قمب عيبلل للاي ن اد نكيف
 ' 0 اذ ادسافوا

 ١ ١ نأ لقي نأ صن لايران ةنوق بوس موج تيما
 33 الار دول غني ةسركُل لاب دلما ناك
 1 )0 ا دتما تناك نام
 2 ةارقا حلما ةدرلو تعمل تكس ةعضتف مك
 0 2و5 داق مرلومرقاانا اراّضا نوكيأغا هب
 ٠.١ يلا ميعبباهنم ون قدا ةلاجج ل ١ ةكوهنانمل
 . يعي ةنافوكيل |رلا|صييلاه ىواتي اهدا لام ضع

 1 رولا لف اماسمكتملا نوكي الذ ايوارسعلامل نوكيا
 * ”ةنيشاارقوليخ يتلا نا ديري مو حككس وهو خيل لح
 ! و رداذ يملا يصب دخت سك ثول ائيلح
 ” قللبانابناوانربهاوا انشدح لوقو ةدحا نك امهم
 ظ ةائسال وجو ىفأ لوهدوأ طزييتس_رص سند ترلف شي لعل

 ]!َ يهاب عبجلولا هلامعا ىا ّيجاولا هراظنا نمل ضفا لوف ظ
 ٠ . "”مرغلادجىإ علل (ةلتنف ةرسعو ناين او كاعت
 ٍإ ِ . ةراسب نامل راظتالا تما هئارا حر دقي ول |مصم
 ٠ هناشو ةريدلارمازعر ابتسم ةروبمزؤنضاك ناوارتهو

 "5 بهن نع +

 0# .٠
3 6 « 4 8 7 7 
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 , 1 0 ".٠

9 +2 

1 

 2: وو
 دبا

 © .ةع



 ا

 ٠ ءانيربخحلا ةيوصوت زرنا هاعلفسيزلا وععو درك نيذلاوم

  قماللاوهلاعمؤل امم او نبدلا نملاةرلا ةعيرش نارع

 ميسو ج5 هلوقن ب هناولا هدر زيز شفا يق داس

 رمل مكي ماسانإ ىا اهودرو' اههنمر ماب اوي ١
 لح لاس كسل اق انا زم متم زحل مل تباوببحاف

 السل سدد زيزإ نااهلشمو هللا ةضو ما هع تيزقف_ ٠

 دانغ (زلسسلاب هالّالا اماو بجيإو (زلسلا رنا اهيبس
 كاد راشما ضيا عضال ضعت ف هيوارجسرلا بحي ورك“

 قدوم اوم اولمجرة ل ىلعت ةلوقل لجأ تدب ىلع ٠

 فاع] ةجينا دارا_زف اهلها ىلع اهكستو اوستن

 طنش ياس لسيد م ًالوا نذأسي نازبال هتتبرف لل ه١

 اهعحتو أ ها اوا ستفيزعىا هب رزجال ه5 هلوخد ل

 موثد لهو ةلوةركسوا ثقب نا ىلإ ىإسمحيو 32 :

 | خمب قاف هموبدوتدل اكن وتلا نعي ةقدص
 الااعاو هداطنعا عرجسةزهخا رجلا مو ماج لاومسلا 7 *

 مناف ةقراص وخد عا حاضر وسلا رق هاطه < .

 نم ةيلطاماد ةعمسلا هيلغ مالي هنإل محول

 رمان ةدعاقلا جاب ميرغلاوهو ذيلح ىزملا
 ةيصتورلاهناومج بقوع ةناوألبق يشل دعتستا نم : ٠

© 



 8 يروم 56 ل ةيما قزم بدلوا فزنا ظ
 : ْ نم هدير ءادا ملكي ادي عتر دوت رويل ]الا ةيصولاو
 7 * هول وتيزراباوصلا ةوكرلالام لب هوت لاح كتقمالام
 | . .ناوهو لوقت 7 ةدهشيرع مرتك ميبلاب هنال ةوكرلال لام
 ' دل رعم اخيتس ا لمق تعناا بلطي هاف زوجي للاغملا مسا
 . _ راو املاججز براضلاو جم رعلزؤ امر اب وع
 ٍّ .«ناضلإل شو فيصضولا مرت او اطيز بر اضلإل نانو هزاذ
 0 سلا ةدعاقلا نمي اذ فماا ىعاننوجي ل ماقلا
 .٠ م را دول و لو ةماعلا ةيدلو نعوووا ةصاخل ةيالولا
 ا ' نزلات بوصنم ةؤاضملا ةلتمملا ةئمسل | ءامسإلا نم عسا أد
 5 ظ ا رار ىضاقلا | نا/كونو ررّسنو ردقلا ناكر
 ل يكلم ب وصنع ورا وعلل دري محو دمعتي نع
 ١ ةفق نول وهز جملا (ممرححلا 000 ى : ةؤص ةَقْبَمَح
 وه, كسر ىباان ةموفملاو هلو هج كرب لفنا
 8 * ىعب ىفاقلل يا ا اتسمرا اماواد لوف ففنهن ل لاعف
 ١ ةلومتيل ةيمب ةيالو ةماعلا هيدراو عم ءاتتلا ناكول
 .". يةفاعلا ةيزلولا نوؤ ةصاخلا ةيزلولاريدعي ةنم برق يلو
 1 م 0 2
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 م

 3 ه 500 : 034
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 هيو هزاع قردن ا ا ودع صو 3

 اجب يقل نعيزدج نا ىح ل ]غوص اقل ردعيالو ١ هتاصرعب لحل 5

 فك اف ندانيشتلا فلتخلو رررعلاو ررال ذك هريس طرلا معن

 ةرعلر شع وناسلا ةدح املا تق هيعتدللا اممهج ل وجو

 يزمالاه ضميرك ر شع ةنءاثلا ةدحالا هاطبخنيبلا لاب

 رقامجحاكيت زوجي ر) نم ها ىبا لحرب نانو هكراك

 نادين ميانجر لنك دوت جانا كك سلال
 ناذاهذتعَتاتعملا 3 فاغترلاىىرر] قثعلا نالاقي

 ةعزشار لص دب مرصد امذرعسلو 2 تبن قب ف ىبع *

 ةنافحمارمظ لغتنا 212م غلا رردلا تجطصو + +
 ٠ ةيعاورواهُؤطو + راملفلا و قاعي كر 1

 ٠ ىونزاو ةينلاب تنادو قلما | نعىا ةيانكو ىالدحو#

 ةياكولاو 1 ىغل انش ول منأو اراميع عمد راهلفلا

 سرشابملا جمج ا انارضشعةطساتلا هدعاقلا اهجورشو

 هلاررمتتل اىلحن لاق اقرشابملا لاكش فيم (تيشللف

 ٠ ركزه كيف انهما انيميتنا اذا ىشما هيلا ف هررأعا اعانيسشت
 | فش هنزلكلشم عرش ور عونلا ف ان ميكو انيلما
 نعماتلا ؟يضدقو همرقك لامع ةيسنتلاو ةتالضعم

 ةنسقع)اوش نمرشميرراولا (مويلا ف 3 دلال هيريسلا 0 ظ



 طا هيرابلاو قشوتلا تمم اكمل محلازمج 0

 ' ىلعو هياغلا لا ذل اسيل غلب نيراح نيلسعم هياميلا ل لوصو ىف
 1 هياضلا ىل نيلصاولاو هي ةياورلا ةياقورز نسر عينا ةصحو هلا
 1 مش صن ناوهو ساني 17 ت7 هدرولا ةياررلا ى

 انرهدارملو 2 احر ولو والا رعد يشل

 ” قم دسرما نطير ءابجوزلا و ايبن الاف نيفطعملا
 أ ىلزكم ةمحزلا تاقصلا نماونصممت اذوفمل إرم رعش فم
 ١ نق فلاو هوت نيللاعلا نعمه رمتلاتخماو ا
 نا فيرلاركربسلا ىرعصلا ة.شاحل ةرعاّقلاو طباضلا

 00 تايزج هج لخجد رلرعا نوناّعلاو 0 طباضلا

 | ٌ ٍهيرقتملىزكس مقو ةيضق اعنا لوبعالا نا !ضصعن قو

 ظ ومو لحاف ضر ا عل دع

 ىو هارت > حالك امعيفي ىنعي لوهمعلل قاعي غض
 . 7 تايزجس و يردن فرك نهد /و ملح فالك ةلعاقلا

 رف نحن اهطيارشس ةراهيلا باش اياشعلا نم رك
 |[ و رفو بكل ح عقيروصم مما سابلاكلتكأ

 50 ." تيتعا ةيهقفل لّنامنملا نم ةفناط هانهقفلا كزلطصا
 رض را حرت

 85 هللا مس وغنوب ران مراح ةراصلأت 6-0-5 نيلاو ىدتحأا

1 

0 



 انا

 . مراوح لطي رشاقة ةئاظنلا للا ند 0
 رووتش هناي نوك نإزقتع ةفاضالاوربومل ١نريعاترملا
 0 ةراحطلا أسس نو فوردح ضم

 ىعم نوكي نإ نارك و ةراعيطلالاسمزملئاسلللا_

 0 م ةرامطلا ظثاسمل ةصوصخم لئاسلا هزه "

 فلئاَسلا هزه ىاَناّيبلاريدعَبب ىف ىمم ةفاضرلا اع 1

 ةبرمشاموقو اللا روهطلا ةَلف ةراهيلا ئايبي ا

 ريدقلا خفف وروهط ام ءارمس نماتلزناو ىلاعت هلوقل
 انس ا نيس رومي

 ىبأ فلكملا باطخرحننو 312 روميط نين ابانثلا باز

 مةولملاىلا ؟أيعلا ةباهطلاو مقاولاممزهل يللا لالا ”٠ ؛

 تعسو ةدارالاب قلعم ةراهطلاولا يملا: نان شسأ انزع 5

 عى اسبلتلا مدعو ةلوقرم# ايس اماو تقولا ٠
لهنا لل تبملل ون ضروب يزعنلا كل نو هتوف ةنراهملا

 

 ريس الإ تبع هنلا ةراعيط نا جبري ءرجتي را قة قص ٠.١
 اهو فيسلاو ها و ةال لشي يمصلا حسو هلو اهيبلع" 9

 ةقرتمجبةوزملا ةوث عملا طهطا ستان امهناف .-
 ةقورخم اب ىلع فوطعمرانلو ةلوت بنل ةعطقوهو ١

 ةلنبل هيزلاب حملا مهعتي امر ةماوييل ع يضوم ناري...



 ' اب ءاموانست هتفطع هلوقكّف زج همراغوضرانلاب ضيفختلاو .
 ١ عمر ةيس هنن تجف ىباديجشلا هثرلا حوت نفلاب ٠ ايو كيلا عئاولا نمدتهو الار تي لن سل 7 ىشدلتباعيأم اهل اذا هناف درجملاب ديمي ناوين انيم ةاغلا 1 000 لا ةرازلإؤ روغتلا و 2س (ىلم 1 ةنيمإل اهنا لم نعلا بال قناد ١> لوث | دراب اه ةدعسو ىأ
 . ةيلصب]اعيزلو ةازلص تيلص لوقت ل صملا عضوم عضون 2 ا ٍْ وهو ل خورغلل ةارلنملا ةذجار ةزاضلا ةاؤصلا اشك م رساوقلإف ماكنت نان درلخ ةزئامملا

 1 . وق ظشملب (زلسلاو ةراصلا ذيجع ةراصلا ظفل ل ازبارن عقوملراراتس زل نميزش حس ةيلصت لل اهبل مسوديرع نو ' يلوا تيس للوقت دزمر للعم ؛انيزلا ىنعمب ةرطصلا
  ةيلقولامادل وف 5 لزمواهداهيموت وقؤ ايي 1 ٠ نانالباصملا تيلتص لوقت ثارالا نعم ىيولا ةيتل
 " دنورومب للا ؟مزلاب هاطتمرلا ىعي سانلا ءادسشا هب 1 دوق مه رنات ةيدرشلا: ةزاصلا نمل يح
 ع مم داسلا ةعامفإ ةضادتسملاةكوق ذياقولإف 000 ربع تاس ٌقاو كامب حارا ولف ٌيذلا .. فاقل هالقإ قزم نوكيي أ ةارقلا نسر لد يح أضلإف



 لعلو طقللاو ةرمعبلا نمزضام ةلاضلا سلوق اهيتيهارأل ٠
 .. هلك ق يال ل بملا ءازتخا مصجرل تسي نيل لبملا هند امما
 ملصق ةيح الحرق انادبعلا ناخ مات ىواًتف فو
 هرقل سلوق ئايفتز وص طختسةلو ل

 بجأو ةزّقلاب نييلوزلا نييمت ناف نسلوزلاف ىا اصيق

 : اهياق ةياقولاؤ انكي اميكرتب ةراصلا >سفترل
 2 قومسسلا وع ةرجاو ةازقلا ىلا عرْزلاو درلغ ضف ىف

 فقوبسما حل ئئساناتللاناتعكلا امامك تاكا
 اضياامهوامضبلا ةارقلا را مالاريزل تلف امهيبف -

 'ىلعف يلوا ل عاتق قوت اها حلل
 هقيقايلواامعناف نميريخسزلا نحكم لاف ةأرقلا قوبسملا

 سيل وألا نييعتو ءازّتعالا لحسإل قومسملا امهر امئاو .. 3

 ىف ةارقلا نوكيفاهع يشد ةياقولإ ف ركك أ كس ساو ةلشلاب
 هرفلا,بعماولا نعربدير ملا لملف ابهسأو منرزلا تامكرلا

 . ةتوفريعبلا دتانل ل عيزخي لا كيبتلإو_ميسوا 0 ” 9

 امداضؤملا !افاكا يتحد ننملا هى انه ولا

 حوعسواهبرح لا ةاهلإؤ (ةمّزلا ردا اذا 0

 ىفقيامريغَتيو ةأرقلا كرر ىصمياملسفبو دارغنو

 عمي ايفوميسلاب ةدجسلا ةمزطو ةماقرلا ةينب مبَرالا



 دي
 انيهه

 يبا اب
 » ِ؟
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 ةصنرما يدر 7 ا 5 1 3
 "فيز لاس عبراو ضن لم رسيل هزا لري ىمميامذ

 ٠ قوس دليصفتو لل ةيىرتقيالو ىدتشير]دلوقب كلذ ”

١ 
 فرضي خاج ابنا ءادتكرلا روحي ىزتقم ا“
 ىلا ؟ةازادزإ ةيناتلاةائسماو ىلؤزلا دال ىهو جفتملا

01: 
 مرام ا اولا ايوان ىضقيام

 .1رلار ميرطقيرلهناف دننلا ضرلخ ؟اعا ةراصأطاقو ٠

 قانا هد ماماوهسن ةروبسلا مري هنا ةفلاثلا ةزئسملاد © '
 يلوا يوه #لاول دوعب نا هرلمع هب قيسأم ءاضق ىللا
 را يحبو رفنلا ؤردخ رد صرخت ىف رجعست نا | ذيلح ناك

0 
 ةعباما دلما هريزيوميس زوج ةعئ
 ء لق | ىغقي قويا درضلاوررالاز قاذاو هدد انكي

 .*ةتربمإوا دل ايلكم قراره انوي لا لا د زرص
 . لمعلا م يلف لسن ةتلعق اءاو ةيف ةأرقلا هإ بحت
 ٠ ةررلا ةلعّملإوهل دكر هترلصرب فيا فحيفوالا
 . مه زيعالا رئراص ترسم اوين ول ق حج تلوح
 . .ةدحاملنم ءمساتتلا بلا ف ضملا هركذ قو رزغتلا
 .: عمو هل ةباججلا ىلا موق عجراذ ةيئاغلا

 ”  اسنأوةرلنملا هيلع هلا لورا ةييرعادإ دراذعا
1 

َ 

1 

1 
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 رعي ميل يقا ةعاس هضلاقف 0 مور 2 :

 لمس قوهأيا هالقعاالا ءايش للاعت هللا لاسي اصب اق 1

 ةهرلا عوقد هإقفتول امل دصتت انسخ ةقفالا لاق.
 م ةرادهملاز م ءاملعلا فلتنخا حقو لصق ش نعام هب

 هه اجو نيل شلا فلسا نم هذ غب نمو نيعباتلاد“
 نيعِيْؤاوراصاهياقس نولئأقلا من ايىهعجرو كاسل ظ 1

 ما ةؤذو ةنس لكك م ةدملو ةعمجيف ظنا اولات َةط 4
 أ ازتنال اخ اوفلتجماو ةنسي كن م ةعمج ]كو اولاك 8
 هلالباؤاوفلثخا ااه الاب ريولاةلاو مهمموا نيعمت و 3

 فلتمل اهنبْعي زعم ره ىلا تقونم هلاتناو هناهتتناو .

 ذرطاذ قبولا وهو رههعلا تو سلا رار قلو معافا
 الإ روركي لل س سارلا فوتتكم ص لو اميع ذرلا غي

 تلال مدعو انت 000 3

 تيملرمملا رابع عت هركي مح د ناكل تحي مزعل .-7
 ةعادلاباوثلاندرل د]هلاب عمت سدو اهقزنط ا فخ
 + ةهاج تاون جالو جترملاو ةعاملا باوت ايري هللا
 (زراسلاو 0

 درفنم هتراص ا عيرضضم هديب وف دله اب لجسلا ةالص “+ ٠
 بكا جليا لانو ذهبت نيرنصو سيف

 »م ي



 0” د اع نو لمت لمع ضخت
 7 + ترطيفاخاخا في هولا مزلس فاخساياولا تسوق
 0 ةعاوما باوت نزل ىزتسيو ةدنس كرر وهلا ةعادجلا

 5 ْ لوا اهتليفرزرحا ناك زلات طيعو لاو معا

 3و :ةنبلاوص وعلا ضو نع ذككر د كر كارراعقوت ااامأو

 ٠ ةلوفرشلاو رردل ازكى وألا كلا هت حاف ذاو
 4 'اوفويلو خت لوقلا ضف وكيرر تلا هنرلرضنا|ةلئانلا هران

 ' ) هما إل جري لل كقول رع ضإمزعلاو 0
 ١ لقرلفسررو ةَيراَعكو تر اصر طب فصلا كارلوس
 0 ! ةزايملالجوطت >:رالاق 9 11 يع هل لرسم

 1 هيلع ةزويزبمت دان نيعضلاو ةيساحلا و رإو ضيرلا كيان

 ا . يضطر ويح اذكو“ : ارفوظو ثوعبلا ثصيب هز | ةلامسلا
 1 ةيعحلا فلبتسوشطو ةيداولا ةداصوف اكتحو دزع دللا

 '  رغلاورردلا ف درتولإؤ وفا كلاب ءازت تلوح ال3

 2 مادخل نلرثوإف وكل د ير عب نقي ايتتا ىف عت

 0 وك ملازمة 4 لوت ز اود يلد اره عجن نا لاو

 '  ةافعلا لق كسلا هيلع هول ةاكامرلخوارفسلازلا
 1 ءاشملابو اعطلاززبملا متفيراشعلا زم نما ءاهملا راع

 : تاتخرلا تيس ايدل ملاكي
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 ااا
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 ىلئيت ةشلافدامنا اذا عيل كر لاقي كاملا ةنشلا رم“
 نخل عغنمل عطق لورغب هزلوهزلو حتر مسمريتف نم للملا < 2

 رزجورلاجبو لحل وجرت اهيا ودتتجدرلا دجيوزك مولا ١
 تايبررلا ع 0 روج تعم باطل دبع نبا ثراكلو ابقعو

 الايخم نوع _هزلاوهو نزيل امن اديان بارنلاف 3 ٠
 ماعم نعي نوكيا ف ةعيس نرو مرر ادام ةيضقلاو 8 :

 رضوي نام اا واط ارق نورت اشم اوليشاتم عبس نزرو 8 ٠

 دنع دلل ضرر غ ىو اوه و تاريعش سمح طع اريل و الزرق

 هماقرومأملا ارد تناكو كو امهعريحو رغلاءرررولا فازك ٠

 يملا نمت ةمنودرملا هع ةسباث ريغ هر ف ةدوح وه ىرا .-:

 م دعي وطرب الاب وكرلا لح عقيل امعوحنو ضرقلاو 1 5
 اتجاضق هللا اوضقاوىلاعت دلوقل ارجل ميمصلاو هنوف

 ةؤص رص ةلوف اضف هردإ هاصسرقو مارقفلل اوقلصت ىا * *

 ولو ةلّيم ةياقولإؤ انك رات ناك اذا ىلواما بحترل هن الة طف < ٠
 هديل نره 55 ناد اممرهاظلا نيكسم ني ٠

 يور ادن املا عريع وادع نا هل | سلة روؤنملل يعن #ُا
 هَل 202كم ينس هدرورنملا نوكي نامهاظلا 53 اهتلما
 نس فن اثات ةياصشنلاذ ييصْت يرصق ةوكرلا لوح

 رض ويلزم زج نريرشعو دئامنم ازيحو موب عبروا موي 1

> 



 ا ةعدراو هنا ديزل

 ُ 1 59 ٠ 1 ةعبرشلاررص

 * يلع تجلاعت كلانا أه باي (السلاو ةرلصلا هيلغ

 و وعلا ىلوعنا ل لاو وأو سانلأ اوما دلاسع

 ا 2 :رآتخلاة وق ماعلا ١قزر عيبا معب ةلامعوا جتك مم

 ١ _ فلا ةماارعزا ا عرب لهل ةاكرا |عفدزويزلهنا

 : ٠ ضطاورلاو <راوغلا و ةلزقمملا< هييمزل نزلا ةلللر لها زم
 زلاسلا هيلع دل وضل فمرعم كوز انجل ةامازرعنااذارلا

 0 هنود يار هاعلاو شانلا دلولا
 2 00 ومعلإب[ حل وخلا ذرلوجيرؤيزمباصناإع وتلا
 :٠ مرو هكرت نيا قطا عبدا امال ل طنع قلل ره

 ٠ .”اههرمتش برطملإا يبعل انم؟ينلو: تلو اككالا فرت

 1 * ' نكىلع لابو رار : وفول حاوعالاب سار 2

 ل يع ةبر نم ةيرغسأ امو ) السلا هرلخىبنلا

  ةفرخس نزعت لانجو نمْؤملاا عا فرطاكو ىلنمؤم صا

 ب ىا اريك ارطملوقيضز عامل اماو ةرمجو هت

 هي هدف زا وكف

 ان نا

 0 .” كانارق مول نوبل مناف ةييجخالوتا فاك مودل نه:
 | كاكا ءاهزلام بمن وبا ا عت
 1 تامل لحمل دأ 0



 ”مللملا ذل ازنع هتروعبابسا اهنا مهد عتممنزاماذا اما 2 ١

 يملا ىلظرل هناي د رلا نككاعبب سار رلذ ربا ةيطتتم ا ١
 العلا ضعي هزت قر ابسإل بيس اهل سرت ١
 تفكك مدزوقل ماما ضيا امتيبإب تب لوهلا الا. ١

 ةنباتام مب لاسلا هيلع للا لوس امتي فيستا
 تايآزم نايتئاقلاورمتنلا نا منلاسلا هيلع ميهاظا- ١
 تفورف يب هنو وجا تول ناغسخ ل هلل

 ياتو حنو كسلا هيلعىنلارفنف دتارعو ةتويمم ٠
 ىراديلا شام ص مالها عريقات نوزجب لمح تول" ٠

 روجزعو اسوق (زلعلا ىلا جنح مل ملا و اهلا لها
 انهاكؤرص نموتَرت نيم ا سسروفلو اقعد ا ١"
 اعيزكئرلا مرح موه ماع ماهل ىواتفلإؤو 2 اييموأ ظ ُ

 تاجا موةزلصلا تائواو ُداّصلا تصس هب ملعب 1 ]

 ىلا هب ارصتأم ميلا نماوملعت هلع درا فلس زع
 موب وسصيا ةموصياموصفاواذارلا >سلّوف هللا

 ىضاقلار ذل اكرماونلا دف مومن هنن موصلا هيف اتعي ٠
 ةمكيدايفنلا هزل رعب مريخ .رطغيو لمار ا

 مه نأ انا سرت اهربعتوظيا تول ف اذك ىضضملا باكرا“
 اذكر جاو الاه ز أملا ضاكتخا لا هتجسقيل ١



 كاي هتايضرزقل حبب لنرمنلا هركي ل ةقوم ةداقولإف
 ل هروضح ب كى عري لد ىذاتيال 0 'او فيصل امس

 قي مزاو ءاضقلا هس نم قو اذا راطفرلا اجل ماو

 .يارعاو رمش دا ةوث اهجرغو دياذول فاكر طني
 نيثرلاث اوما صد لح ءاهإ فو ناضمر لله ل2 زجلاو

 ' .ًاماؤرىطاذااعيدجساو لوقب تشل طفلا نول الر امغلا زحرل
 اهو ذيلافولإ فا ذ كراع لوس نبل طعون نين اومارصاذا
 ىنعي عباتتلا عطق ناضمرمهلا اموناوهوصب رح دلو

 ٠ صو ةلاطك اضع د ل عذ لت نا مضمر نع ا مونرطظناول
 ' اعنسطسوتماف معمر اعني مسيل ةيعباتش در ميكس

 مع | وع ناماسفا نإ رواسملا لور م ف
 دل هلوع اههرشو ةياقولاز نازكتجل بيساو نم

 وةك راتلا غش و ترقب
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 | امس ل ؟2نافرازملا بل الو م مويا

 كسل ةمزلك]طسيف هل رز باؤكراذ تشل (أي اارمتا

 كلسلا ةكسفالسفلا غيت فو طفلا اًدهللا | 22
 دحر نع علا فو فسوي ول ل كروفلاب ة ةصوطو وشو
 ١ دامس لترا عاق 3 ١" حا” ىرددل ه ةرهبو

 ظ ةرحالاب عاذ اود تح | قس نويل فسس ديد

 0 ا
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 م .

 8 ينيب



 م

 ليصلا تيقوهو ءزج ا نعت ةلّوق ا, هدذع ءاضإل ادا ناك 3

 ةلماكزيصلا ديم امين اوزيل م الف تدع درو
 ب درتمتف صن ا هنمزج ايزكأ ءزلب نيلرلدلل اتت اماق
 أس كاملا مهن امض ىأ ادابعلا قوقحنامفك
 57 هرلر هالة ثو رح نزاع بضاذا اك ةياللعأ 5

 ةءا وولف > ل د ةررزازك همت فصن ايهم ٠.
 ذادلوق تلزم ءرجلاىلا 0 يلع ١ موملاف

 ةبورغلا نلاضوةلوق 0600 َى .ارضعلا زد :
 غلابزت اروح لسماع حياه ع !لاقيدا اهديفولا
  افهياباو مح ةكّدفنو داساروُؤ ار لعيرد اذ عيرحم

 توتلاؤهن اوعررما يح ةيلصالا دب اوجيزع ةذض :
 نضر ناو ولا اجيوه وت ةبدرعم ا فول كاكنلاو

 ؟زاسرلا ةجراحة مدة ءىطو ةرزصالا حي وحلا نم هال
 كاَب هيلع مران لا نوتلا هبا صدقو ٠
 تزيل هنا ةيمرل جارحة تا ْء

 ةامجست نام ازا نأ |[ نم اوس ةأراإ طال ةناؤدم
 لزم سوق هورس وا وزو أيا ةئزلل ةريسةكم ينو:
 ايت ءافروا ةييبو اههنبب ةياقل طيب ءاههسلكن زوجت
 اوما للبر سجن او 0 رلا ةمهاصمما

 ل

8 
 ب , آن



 ١ ظ طيش وص ذوي مجازي يذل مالك
 ! شرع مل مهم مرجتاهنناكنم تح عرش معمر فس

 ١ قصور نوعي ىاةامزرمجيوكلت ةمماهفس
 1 هصاىزلال املا الام نصغ وك هلام نمقيرطلا
 56 - :افباررلاهباهز] هاطحاامتا | هنافطاب
 ! ”هلوكبارلإ و هةقنا اهتم تامنلا همزل باظذلاو

 1 لات ارئر ولسا ةاييشفنماضفا زلال يضفو
 .٠ ..ظهرساف وسبل ثراو يعول امنا لت جيا
 : . فانا مار ةنيمي )تيل هثيراولاىلا ةرصصولا لسبقزم

 3 لب تراولا ةيضول] ية زماضما نوكزافهتامصس|ابحو ظ

 00 ا ل اسرق رم
 1 ” وقال ناار زل دوف معي إ تحس اتيت نوكيرلف
 ١ ]لوضتوا |رومام ضيمملا ناك انادي يكمل وحدد

 : تكوينا إنا اف بلوق قيرطلا < اوحيطجت لوا
 1 لكتلا باعت يررملا ةلزتع هزول ةنيمجعمد] لوقلف
 . لوس دبجر رعاك طولا 00

 5: وبصل نا هلوهل هزارفا نم هع هولا ت

 0 ات ايما ا كاجول لرقم
  ةعئلرللل ل رسل ىف قلع م اههيفنول
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 نب دوهبو اانا

 ١ وهكللا ىسؤح ضوبتللل علو ةربقلاب ٌتومضنم ارش فك"
 نيكرككميا جاكت الطا ع هطبتيو جت ةنا علت ايلا ٠
 زا لودييلورمنلا عماجيفانفتزعف ةميقلاب ةنوصشم -
 :ةارسغلاز هد دمع تضل يح دامها ٠

 اهيا ظن وو حاكتلاو تامرلاولا ةنه فرغت مدلوف
 فيلتلاو ةنابعلا قيرطب نك ةنيلالهإ ف نيدوجمم ناك نا“

 ةرابصلا قطب ل حاكتلاد ةدابعلاو ةهاشملا قيرطب لذ
 نانإإوءاممتشلاب خزلتلا و يرطب ناركؤلاو ثانرلا نب
 بوتس ملا 21و نومّيسشي | ءاعيذ مهل”

 هدب ناك إذا نم هنمىتتسي نإوغبني خا انيد هدبعولع
 هااوطزبد ا هيلخ بحي ةنأف ةراجّيلا انوذاموأ ابيات.

 ن2 #8: ه

 دوست رعي وبلا جاكتلا باتك زصقت اكةتحصم طارش م مجالا 1

 ةساوق نوزأملاو شاك لاو نقل لس قلطن للا نأف
 ةثام اهيتحيوز امنع هل لارض ةضئاخ ةما اتا فاعينح ةبناوضر دب تيزي تباذوهو قئملارايخ ةّيفلا
 اهل اناهرلومن خاريغن ةما جو تارت زلثه ذعبال ٠ ١ عقلازت ل22هنمتقرتفاق اهتقتحا مث تيزعم ا ههابعبا .٠

 متي هتزاجا ل غبو لوم ا ةزامجا لح فوقوعجساف
 ٠ 1 لا د095 تاغيناتفازكع شلل ةيلو ةاكعل '

0 0 

4. 5 

 ". © خ 18

 انيعز
 فدع "ا" 8غ 03 ٠ 2



 . ةيمملادولخل ابل هدجدال هلوقزم ءانشتسسا نيلسملاَ

 ' 8 ةلمملان يرحل اممتلع عاطبز) ناك اممعامتجا رهو
 ٠ خلل لعل ايوجيوبو لوف ةياقولا حش فا ذكاهذارغب
 ' ٠ ةلاقتامو) ديت د ساغلا حاكتلا ف ةقلاب ةدملا ذاك

 "٠ قلل ةرزلاو رردلو اقوا امهينثتمس ل ةلساغموا
 1 لول رم هريغنماهرل دو اهيلهارعنم جوزلوامهفو

 ..اهيلقاوءاش تما يعم مالفلاو اهيل ظنلازمإل اهيذع
 "و ةيراقان مامر جيوزلا فدلاو لويز رعتم اضيا

 . ره ةيملاويوزتلا ثم حلا هكتل اذ عني ةكوت هيلع
 'ةيتلاط فر رل) جلو ءا تو رعسو قد صو كبلمتلاو
 ىف عع ةيسعولاظملاضتا هنمىثئسي ناهغسشو
 . كلقاؤضوي ل هنزل ةييسولا لعلب لقعني هناب ةياقولا
 كيفي ل داب طقعني هنا ةيف طباضلافرلا كت نيملا
 ١ كيعلاكيلمتلا ةذاضم ةَيصولاذ زلاه يملا كيلمت
 ' .”ةلوقذياقولا جرش نم معضا زكي عهمرلغ توم ادعد
 .. ق8ةناذةعتلل ظفلب ىا هب لحنا تاكنلا نأ عم
 لمضو هل زكي زلو 122-2 لس افوهنو تقول جاكنلل

 نيررجب >7"

 'ءايشاب بهزت ةرزعلاو د25 تءردلا ةلصوتسملاو

 ااا ظ
 ا 0 هل 8 2
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 فكما لوطو ةجيا لاو ضيبلاو ةيشولاب لوز ةراعبلا ا '

1 

 راو 0ظ2]أ010100011ا11010ز]ز]ز]زؤز011 5

 دعس وق ةياقولا فا نكامك حاده اهلها تهىف

 هجوم أودعت النا تفخناف ىلا متداو قل نوح ل ىإ علا

 5-5 نبمغلا وة لرعلاز ع تفخر | ةءاوزالا امههاىعا

 اكس ةمساو اما لمعي و رت نمار قرد
 ةيمحابت اهيلو قلق هل زاك م فرغم تيري وشد |

 ةريغصوأ ةريك لوف جب اردال دير ش ىولعما بوملابا ٠

تالو كلو رامعاو ردقا عبر سلا
 | نليزل ىرد

 اماوةنوعشممم هسيا ةرحانا نهم اهطامبلط جزل

 اهيللقبسف تيرمف اهجوزملا اهماسف هشاجوزول
 ىياداضلاو ةبملافافاتخا هلو ةنومغما هنزل

 هناذاهرمصر اقالال ةلوئاهد او حاكتلا صب

 كولو اك حاكم اللب لم دسافلا حاكتلاف ءردبدت
 ثوكي نال محي هنرل اهقرلطب ارا قا وكإ] ةميمشب
 شح ا ]لوثاهقذلط عوقر رزقت دع ةنمارعيو

 اهاضرب جورتلا عيرغم هنزل حامكتلاب ارارقا فرعي
 نوكيزا يزيال هناف يورلازعب_ريملاب رارئرلا نولحي
 اهتازدسانلا < اكنلإ ف ءزكلب مطرلا ف اكاهاضيب



 ش تشلطلاةيزلو ةقلاط م ىلاط وف اقراط قلطت ةألا_تقلط
 2 عتتفم اههجوز نس قرتفا هانعمو ميسم فازأ ؟منلاب
 نكي الناب تيانلاديقلافروهو قيلطتلإ ل عقلطت

 فواثرلن ةأرلاو رتعنرملا رهو ماسارعم ومم السلا
 همم 1 قلاطاي قراطللؤرلا 0 0 ملا

 | تافئيلدلا ةرعاقلا نم ناقل نحب اى ةذلسما
 ءازئلاىا قيمشلل زل ماعلا هنوف ةلوق اهرصاقبروسألا
 1-2 ةزرلازعم ويت ال 2
 ءانرل اب اهيحوز ىيرول لسانا صدري ما ةنعاللا لو

 انورلت آل طعبراب تأ و ذنماهالد هسسل هدو

 0 اتق ب وفشو |مسنسبىضاقلا قري مم
 اميز اراب خغاماو هتقفن هيلح بج الوب ثري
 م ةتداعشز وحب ريح هس ىفتس ال بات زك
 سكملاوا دله نب حاكنو يملا ةتوكر عن فدو نع الها
 "قمل لود ديا ؤتعب نح اللا بناجسنم هسسرق هاشم و
 ْ ةياغلانم هقنب قاتعل لف عرعسو بيرل كامب
 4 3 ةلوم هيلع قتميإل ءانزلا نم ةتشأ .كامزمنا

 لوم ةنم فورم ند لوميا ةعيصرع رج

 ره امهزجساى ا اذنا ةنافرظن هيف (زاسالا هاوبأ ىو
0039 
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 داوقل هلاعش املا نونجملا نوكي تلا ناي و (لسالا 0٠ ا

 هِسرَف تع انيد نوع مخل عيشي دلولا للا هيلع
 سيل هنرإ ظن الثمتو اريظن هوك و ونجم سرق ىإ
 تتائالق انا هلق هسبرق هارت فيك ارش نويل
 اهيل اطيل مج شيرح غلا لاما ف ذاضا خفير
 لعرب عيدش ءامسارنا لاقارا دك تست
 ةكئدفلا يو هو طشلاب قلع هنرل ويلا هعيب

 حا طشلاب قاعملا هيلوفرزم ءانشتسا نيت :
 ركبوا (مزلاعإفاكسرلاد لوف 2غارقعنسئاضلاو

 ءزاوق هو ةلكسملا رصا ورف نمو 303 ضاكسإلا ١"

 ' ةلوهدقمني كاضم لاو اببس لمع ال طرشلا» ىلصلا
 0 5-5 دا

 فلنلإؤ ةقيقحلاو | تأ دقدلاو د افنلاو هايشالا

 أفاضم «نوكي مايعانعنا | ىنممب لورشلار و ناك
 ف لفعتم فاضم او دو دور طيور نم ا] دضملا يحيل

 ةنوكمعل انيمج توكيل هيلا فاضملا دوجبو تقو
 هنزل طمشلاب اهل عم ن وكي نا لاق ازا امام اقيلعت
 انيمروكي طرشلاب ٌىلعملاو فافعئالاب كيد ْدَورْفَح

 مكينته كد ا ظ



 ةفاضملا. ةراجألا مق ةَفاضا منت لومرلا ذو
  ةاجيلا وخاف لترجبا لا وفدطمب تلقاذا الذل
 روك ةالصلإؤ_لقولو ةذاضزلا هله صو له دعي
 ىلا مم صعيب لذ ةموف عغن ]ل )هل عب نافذا وف
 ' موإل طاتحت نا اهيلعت ةلوم امقرلط ةدلعيتسلا كاتب
 رهر)ةباهيحوز زم اذتمإلا اهبيلع نأ ىولتفلإ ضع ىل
 2. باعث 0000 زوقوب تعا يف ناكمألا
 0 وقو مدعو ع بوزلا ضلحيوامتاشا ىلع

 ذأ ار م تت يلم اد اال انس رلا وع اتمتن
 ىفا ةيودزم ملت نومي قح ةراامل و مسا سم
 لنا قلامتن اقول زانم مس ايمعلوعم مدس " ةقلعول هلوق هطخي هسار ىدا علا جوع اونا أنزلوم
 <وزإاطدافرميتسلا_ضقناؤ هسا الهي كتمْعد طعا
 امر هلوت ىرلطلاو لالا شاعم لوقلاف ةزملا هي ناو
 رفيحوولو ةدوطوم ار يغل ةَملط و هدسسلا امّملطاخا
 0 تاعيف لو ل رامطإو تزال ةروطوملا و
 2م ةيامولإ زك ماحلل و ةريغصلاو هس 0 و

 هام |اذامهّتحادلو ما حي امهميرق ىلوملا
 )لا ةتتس واول ادا امفدةكو 0

1 

 غطا يسب او جس بؤ جوف هسا برت دانا جلا اا بو عجم ان جنا مج تا 7 ١ عاد. ا صن ينوه
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 لعلي م 2يجس وز قرلطب هقتعقلع مث هزبعم بوز

 لمركز للاقيال لااعبرغف هنوف اق زلط وا منحوز
 هيرش ةبحهتصسا اراامض قدسلارلح مزلغلا ذه
 ثيج قاشعلاو نوم ا ةيدهب ياك ةيرعنرس ثرحح

 اميساملثم عقبامق لوقنانإل بيبز بيجملا سض
 هيلعرا زال [كلقف نا ناو نجل افوزل ةهناقكسلانه

 ىف اهيلوقلاذ حضي هور فسسلارطق فاك كش 1
 ايكدلمتحت ةلمو اهريخا اا أم ديب نا ىغبشإ همح

 اذاامز يقي ارغبش هرارعسلب عقو 2لوق نوتطاذ هب حرص
 رقع انو دري هناك ا يهنيب قذو ل5 دنس هزمتمسا
 هدام مد بملاجوزلا_رارجسا (ةاتحمزلاو ضييلإ ف
 درج هيرمتمي ضدس | هر غيؤ | يبس قرفبارعرول ورم ا

 دال هناف (زلاخلإ ف (نهاتحسرلا فراخ ضي ف اهيلوق
 دج تكي لذ نكمي تيجيزملا جوربخيولا_ظنلا نم

 رسم هذا عجز نك ىم ا جورت زوج ل وق
 تقلط لَه افنأ انيق يكنس ]/ةيفرظعلا طورت

 الو ولاب ةيلع فوطعملا قرلطلا يا نيقنثىلوزلا
 لاق هناك عي! ةلطمل اولا نرإ ليش قلاطو قلاطءتننا

 م وا ءافلاب فطح انا ام فرد كيتنث قلاط نا



 ' ىلوزلا عقضا هنو ج دا فاحص اما ريخأتل ا ضتقن شيح
 انام رشيد غش نكي رج ةيناثل ىعسإلا ةيناثلال
 7 برا تاهل طول و فلوق اهج دوخي د مريخ ةزما تناك
 ". تابرساجل تناوىغنلاب قداسلا "لاهل نعضرسا ىإ

 'ةينلابرلا هلعّّبرل قلاط تنا لير قلاط تنا ]لم كفي
 ف طع ا بارخإلا ف كىقسزل عمو ورا عمجد ةلوف
 قلاطعنا لوقي ناب ىلورلا نينو أ هينمب طيسوترلب لبد
 وغلا ةنيرقيرلا لود ممر لاخيه دعت قلاط تنا لب
 شلل رش ورح جيس تعج نا زماثع لاق أذا ىنعي
 هذهو ثنحرل ةعاس ضمور جلا كي اهيج رح
 سال اناكم لظعرلا سلا طا منتس أبرعدو روغنلا نيم
 اذنوواظن لي وومو هدوم ىدون نيل نوملحي هلق
 اههس للاز] ةساعل ا اع او هلوغ ثلاثلا ونا اوه

 صوم مدزإ] عمي م ظنماذلا اعنا عجواع نأنثا
 ادهش: ةرنراب هيلع زاجسراول كلحَت هلوقل اهبل ىلع
 تشمل يقلا علط مث نونذاملا مهدللا لنعي كئلؤاف
 ثررلثلا مام ع رتل مج هنزل اةرلثاهيعماجولا
 عمعت بجرون ةرلكل .قاوبلإ لح قرلطلا عوقولاطرش
 هارمشلت امقرلط طرش دمسو امعما حلاو (نلا
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 ايي كلو انزل هقول طتف ثلشلا امك رتوهو

 نترجوالطلا ورش ةلمساو ليقف فدل دززل نيتنت
 داون موا معلب|تذ نيبرص قل مت اهرب يحك رش

 نعراطعيووق اذا ملاووعزمتاتعلاازكو هوعملا قئملا

 قمقلإزع ةيكولم لا ةلاراب قتعلا ثادحلا ةميرشتلا ذوو رك
 دما نييعنؤ نا هيسولا ]غلو طسولاب مطقي هناذ 25

 طولا فزاخب نماضلاو نصدم ازمير كب ادافا نيؤرطلا

 هلهوورلا زيه هلع ئايناملا هيف كاري هنا

 نا قفل ل علو رياظنلاو هير ظ

 هقحهو هكلمولارا ةلباعم ى ىلوملا تحل ةياعبر ىلع را

 ةياعرهيفذاعجةيناحربتعيف هلبح ةبقريف تباثلا
 ناو هل قتعلا ةتابناو قرلإز ع صور تتساب لصلا بئاحل

 نعشإلا نامشزرلا مش ل رعت ل .٠ كئاق لامت ناي

 للا لوقا ملا نم طخ اوهام فراج جاري ثيراشيلا نه

 مياظنلاو هابشررلزم ه]ّضامو الهو ىلا هضم قتعا اونا

 كيس ص لعزل ا فاك ناك زور قضلإزعلو ٠

 ضمو د: دع ّوادعا ؤاماو هممت انماض نوكيم قتعلاب

 رل هلام شلث نصتيف خرشلا يو نم ا هنزلف توم ا
 ن اكنادبملا مشو تاتا عسل تاع



 هأرسعا !ايهناذا يهل اذالخ لوك شان وع دبز ةرصح ةىق
 الا عيد ووفر اىلا ارظن ةديعلا ل مجف ةصجح قاتعأب
 بمس شيلا ههديس نم كا ةم | نأ > درب ل تسش دال سس
 للا ونتسيفملر) و قعب تلد ناد نمر قأبزلا اهلل
 : هناف ةمرلا_ممصتر قالا را وزلالقألا
 ,داا تسول هوي )ىأ فوأ ف ورلاو هنوداهالرم ا يرسالو

 يزإرردهتلاب راقالاززم هتيرجو رلولا بسن توبناف برقا
 ف . ةراحسلا نجما وزو ادا يرحم اههرررح نم مزليال هنأ
 دنرب ىعب عم اذأ | فايملا فردي قرلاىلا داما دمر
 0 ملامح عسب عوار تعب يح عيلاف نقلا يد
 قذلالملو ماظنلاو هاش ن ماهل بفامعم ةلسملا - ءافور يتب: عاتق اذا بالما نإلخ ضعبلا قتعم
 عيت ع شاطر ناس مرا ضعبلا قتعم ف
 رغل مو ناكن اوصاصّملا أم ءأو هلم مازقلا ريغ ندريخلا

 كارم هّمحي ءاريف لوزلا ناصغلا توبتدعي ةنوب
 : 8 تالملافاماو ةعيشلاب ىراني أمرعاصقلا
 تالا را هتشرى ل هتعدنفريغلا قست
 مم هننم مازن اب تيشرامت هنا ةرتامللا لب نم دعت
 ريغلإ جهناذ صارصقتلا فزلخي هر دعب طق م هللازلف
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 اضيا تشى لاك ه تبهر قدعتي اريفوهدو هتضرب قلعت
 اذاامفىةهد لوزللاعبت قاثلا قتحتتلوق اقرتفاذ نقلا
 اهتولزيرل وب تنافر حوا قتعم كانطم فام هَمحَزل لاق
 اهدوحول لوزلإ قمع اهيعامتل ايجينائورهتسا دنس نع اقزإ

 اذافر مشاكس ملل هذه نأل هقاتسأب رارقألا يح
 فاذلاو راما تف والجبس ملل ةلمزمر قال تدلد

 منكي ماجا هنرل قلعلإو لورلاومتب نكك هدعب ناك او

 ىلع عماو قولع زعتر تهت ميتما هس متل
 1 . رهشاةتس(ائتن ترلو اذا اماو هعضومف ققح

 هزئاوعسملف ةراشا تقو هقواح نعي مل هنزل قتعي

 منالئسؤرلا ةلوق هرارقا نيج همازءزز] ةقحو

 ماوس لوزلل اقلار لولا ةييعبترد_ جنم ءانشتسا
 رهط اك رلا ٍةائاِنرهلظم هيو هريقي وا قتتعلا

 ةلنلاونه نيوتلات اشي يتلا ا
 و ةئاوا بقال فاضي ثواحملا لعام هدام

 ره سافنلا رميا الل ىلاثلا بح لوق تهدم

 هريذ قتعي ل انزلا نم هيبدر) هتجلا فلام نمد

 ةنويراملار) و ناوم ّقرلطلا باتكل واو ركن امل ةغلاخم

 نايبب ةياغو قزملاو ةلوق وحر اذ هسرقب زاب قتحي



 ىللم نسوان زل عدل و كلم نيد قضلا نايب ىلا جاشحي لا
 َُ انزلانم هيمال ذتخسا نيب ماو نايبلا لياغانزلا نم هيّتخما

 0 0 زل ةلّوق تاع | نعي غفانزلانممزل هيما

 ةيصرلو بدلا نيب قرملاو ةيضوااو ربدتلا خم امين رصنو
 2 هزاكت لاهل ايسر فعش راف طمشلاب قلعت ةيصولا نا
 ريزتلا اماه لاو ايس وعيت فلا دوج تنأذ هلله نأ

 لوح ل عز قتعم نا لاق ةناماف تولاعبامول فاضم

 ٌَُى رطل باكو تيذقو لاول اب سمعي ف أضم لاو
 ركرامتا عرفتم نم زار هلاظلا اهيل لوقل اذ هاعرداد ةلوق
 )لولا دنمرلا لعمال امم دقت قلع !ذا هنا نم قرلاطلاف
 . وافلوملا ةيلح علطيامم ةائسملا هرنجرطمب نكل ميم الخ
 اااعئ رلخ تتوق ةريدّرف عزعاقلا هزه اهييغت كم

 ليز مى .راطرازكيمللاسملا دهف نال 6 ةمأ ارلالاق

 فلاقدوقلا ةزغلاإ وة ىشد نام ا يا مذ ىلوما
 فيما دبا ةياعاهاقلت ادم تعض هئارامادا :_رحاشلا

 . 1 رة جرو رقع نع ٌةرارع نرشلا و

 نيل عم ومحل ٌييلعتلإ احقلطب> ةوإل وم دنم كاملا
 ةرككلا تتر خجتر) ةيزعملاةسلوشوبملا وال توه هب
 ىلععف ارإ> تلخود نا لاول الشم اني ةفرمملا الا

 3 م

 وى

 وربع ا



 هقيلعتزيحيزيمملا هكولمص قي نا زوجي ثيحس صن يح 7
 ةعقاولا ةرككا ضراخج ةركشلاب ذدرارا زوجية فرعموضو
 هليصغت كأمسو هتحي ةيملإ خيي ]) ثيوسارشلا يجف
 ةقلثح هللب نيميلا اهيف ةزهناوما]و غلا تعفو
 ضام دزتوا لمع د فطيره و سرغلا ل وزلا سنا
 |نلط دفل عشر وخللا ىناثلاو مثالا دركتسو الضابذاك
 الهفن ا فلوس انا | دوف عر جري رض هلله ىج نإ
 دكجبو تا كلرتوا لعف لعزل وهوة عزل شلاثلاو فدو قير ادتو كلا ذك مار هنا ىلح ءانب ءازوكلا
 عت وج هلق هع شو ذا قول ناذأ تنل دنع
 منئلتم نينصم اءوضومظغلاا ناك اذا ىا كرتشملا

 ةيفنخلا انه امهاههت و ارا زوج )) نيل عنم نعيضوب
 ناخ كرشملا يدعت عقيزل لاي نا ىلورلا نكل تيما
 فلا كه واضيا هذال اوجسن يملا فز ارجل نمر االبتملا
 ىلاومال ةيصولا تلطض ة لوف ثنجح ماك معاذ هلوقل
 كيزملايؤسعلا انتم لوم | يينع )جا نيحي ملاذا ىنعب
 لوصف نينا كل دوأتلا طجيرلا ةيزمعب رز مخ د رمجم ةنرل
 ريخ و كرتشم ا يمت زاوج مدعو هرم الاد لد هلو
 لج ةنيولب ىف كلازكض ملح ضقوولو هلق نيه



 ال ءارقفلل فقولان وكي هيريعع دحلان م حاط أ سا ميز محب

 هدر) فلج- ةلوض نوافسا وا نولعا اوناكك ءاوس ىللاوملل
 قلطي لبا فرعم قصب اول هنا برب نياكسللو ءارقفل

 سنخل (ذ) لوخير د[ هضن ة ىلا عمن لمس اول ىلع
 ةمرلاو تلق باعك افا اركسم اهنا اذا اماو هيلع

 لو للاب عملا عما ةغيصم حاول نعي للا باشلاو

 ساظنلو هابشرإ ينم امل صامد ثاسملا هدفا ةاسعا ىرشنيال
 ١ قارا ةرغص ”اوزالااغق لات ةارملا نا قلل علو
 قلطتضوامّزل إف اماو ةداعلاو فعلإؤ ايهنمب قرفبإ) ترحم
 قلطبلن فعلاؤ هريغصلا نودا ينم ةردكل لح ءارملا
 ارب رلوق ف ملا عي بم نامزلاو ةرزجا هيلع
 ثزحيإ] نك كلو تنجح الذ هيزح فول عملا انآ نوكي
 كفا لطيال ثييجسرزحتلاو غلاب ىبإ سم ]راد ضغلاب
 رابعا د م نم داب الو هنو دام فه نيعملاددعلا

 20و هيام دا فل ريغد م وفد ن وكي نودع

 اللاب ىل ىلا عمجلا نأ امس قف طا سنا تحور نا
 . كللد نم)دحءاولا لاخلا عيو عملا نعم درو | هيضب
 فورا يرملا هزه ع يمحو رهاط قار سنجل
 عجب و وم مدع ةفابخ رلاذارا مو ةئاضالاب هناذ مدا



 ةينلارابتحا نادبري_ظوفللل ةلمعتامنا ةينلا ةلرت
 هس ةيرحقاعاذا ايكفورزملا نور روكومل ظعلااف

 "اعط ةين هيفربتيباإ مطل انما كاما كي ط ودام اب
 . قامملا عقب ملرلا نم هون ىانملكأ اذا لبا مط نود
 كك. لو _هسلاى لا هجيو رض يلح نا امضزاخجذب
 مفسر وون درب مرر د حبق لعل ةرفسلا
 تينجلا ةول ذب قلح موعد لو يعمر غسب ةينلا وصخ
 ال ةنايوربتعين اىغبني نك كلذ نعم سلا لع
 امذ عي دحلو رزه راد لخد نا ةسلوف اضم

 لوغو | صوحتو قاتحلاو ٌقالاطلا نم ءايشس قلع دا
 فعم هنزل امهكلاملوخيإب عقب م هرادق ركتم لاو

 هيلع قابلا قو ةنوس امسراخ نوكديركنمم داسإل
 ةفملا هوي يلا ذيل اك ماج الافرلا 3و

 .ااقولواخ ءادعتاىدتملا هيسنيزاب اكس او ١
 ىلا يعملا خيا لحم | سام راشاو ا هرب بضنأ

 مه هدسب ةيرضول ىقحسركنم ا ىف سساراو كيلا و وه
 كا سخاكةرخع لو هب قلمملا عقي هسارب هيلاراشاو أ
 ًةبؤانلا رز متل يارد عتلل أل يرثي ز عبد ف قزل هللا
 ثيج هرويورل رارلا كلود ىف قلاط نامل اووؤ امك



 لم قرلطلابرادلا لو غيل ةقيقححلا ةيفرط نكي ١
 رادلإف قلاط تن!ك لوف زال رإللا تاخبد ناوع

 لوو قيلمتلا رعرمجالو اميف نام اا لكل تنس
 _ءلاومؤاكةفامضرلاب قلمتمدلا ناف هيله ةسر/نيز ىل

 "الخ موصل ايرميشسلا قا شتا هب ىلع هزار عملا تمص
 قاغتسسرلل سيل هناذ ويلا ءقثم تيماريغلا ل عفلا
 طرشر ضرعم2له5 هنم زج ؤهماق مزلع اللب
 اكرم نزاو هيف ملك اىزلا (مهويلاف حيعدبش كا وقيؤاك

 ةمتو هيذ مكلألب فومعملا (وي نيجي ندعم طرشنلا وقول
 عطقشإل طمشلاب قلسملا هلوق و قزلطلإ وف رسم فالالا

 ركاب درا ان لغعتم فاضملاو لاكل امبس
 ياعم ةبوقعس رشا وعن ا لل وهو دج عج
 سس | باكير زمامننام هنوكا ذب ىصس صب هلإ ام بجت
 "ةلوثهعضومو نندّقو مجسلاوا بضلاب نوكيرذوهو
 ىنعمررملزمدلصاو ل2 نود بيذاتوع متلو
 ثلئالتاو طوس نونل ا هزيلاعنملاو رمزلا

 ىلا هلاقتنرل ةنوك أبدعت برغل اوعم د بح عضو

 بج)/ذيلقتلانارررقلا فو رككدوررلا بهزملا
 ةبهرزا علت لا نم هيا مفرلا بهز بجماصل

 يد



 داع هيذدجا بها مز عبو هيىهتباام لوا ناحل اذاامأو
 همورلب الو ةعيرزلا بهز نم كاش بهم ىاب لمعبا
 لام ميج هبهللم ةياعبر مرتتلا اذا الا ةيفديلقتلا
 نلمزليامنا بهزملا ةياعير نإ بتنك ض مب ىلع هب

 ديلقتلا نيب ررلاو هلق نم بهدم زلم ىلح علي
 هالي: هيو هنظ نح نم اي ناويرح د دجال ٠

 مث اير فاغاي هلو راف افتح ام ءاوس هناع
 مآ يمي ةريزلا هاب عبرماكلا نإ) هيلح قش نا

 دنا ةلوفاعورتنم هوازن نوكيزلاف ةيردملا هناداب 2
 لجرؤعتلا اقم موقت ةدافكلا راضكلا هيف امل عير )عد
 ضدارفز عر ضف وذل ةدوقش.تعتو هز ا) هلم ويرش
 ةلوق !ربزعت نوكيمراجيزنإلا امبب ل صح هع هلل
 ةنيبلا ريقلاراح مزلي لو نزي مل دبعرلع يوما تلح
 ىلولا يفلح م لنك س | هراسامم هنزل ةانزواع
 1 وهوهملاو هلو هنفر صيلخو لصلا قلم ذنايبص
 ةيفو هيفبص هده نع أ هيض نوكيز) دا_وعن ىقينا ل وزلا
 اجووطن لاعت لاك لقد ةعساو هللا ةرحون نإلر ظن
 واروثدمأو لول مهتم :داراخا تددلخحم نادلد
 ىلوزلا يلا و نوهتشيام اهبيف معباورخسأ عيت فد



 . هر خ اونوكي نا ليعيو ]م حرم تانج نا عيل ل
 عضل ىلا نوكم نا أينردلأ ىف لوقحم ارو نيعيتنتسم
 و ةيورخمالا ةأةملاؤا ماو لنلا عطقورازقتسرلاو

 ىاعت هللا لي نإ فد مدزلو ةيفتنم تاروادلا دع

 عنه لوقوهجو صنلا را ءالؤه لاثما ةنجازهزإ

 انهانود نوت هدوج ويعد نوعت ثياماعيثمهي
 ريسلا ريسلا اسك ة يشلا ةاصخبا رهو ةنها عج
 هيف نال بادكك ا رزه دب يمس ةَعيلعلا نو ةريس عمجب
 دامجلا تنيثرقو مزهلاو دياديم او اذاسلا هلعمبلا

 وجرلوهو .دإ) ةرزلا رم صساوهه ةدرلا باب هنوف ىزراضملاو
 (زلسإلل ع وحساب صتخت ويشلا قو هيله ناك امع
 اليجبت كيلا ذأ اما زكرل رجحت يزل ىلع سولو 23
 راجلا ةدايعن وحيو ءراوجؤ نا اذا اهس سب الغ

 ةلوق هد اع كه يلع هللا لص هللا لوسر نزل ىلا
 . ىواتنلا_صعب رموز عكيإ) هنا ةياور ترحيو ىّتم
 ( السالااهعسو نوعت وذ مترفكل دحجيوا خا ةنأ
 لعلوم زمو همزلسأب ىتغي نإ جوملا بشر حلاو دجسو
 لعو امو هز يعل! إهأ نم | )حار فكي ل ثا ةنسلإارها

 تولومي ثيح ]زعل ر افلا ن ماهر شو ىواتفلإ ف



 اذ اه وكمؤل لدأملاو ديف نولووب صض ءوحتو تآرقلإ ناخب
 ْن اذ مهذكنم ملي الو نيتي ثديح معطكت نك
 ضر الاسم موا مو امس لو مير 3 ارلارعكلا
 رخزاو هك ضوزلب دريت إل يمقن ماضعب هيمزل سالف
 نع ةمئامرؤةتبرتناىواتفلإ ف روكؤملاو(قلسلا هيلع ىنلا بس هريرملالا هلوق هرفذ (نلب الق همس ال

 ناو هنربامأو ا> يلتقي (ؤلاسلا هبزح ىنلا قس هنال ٠
 زلاووةلوث ةقداص ةيوت با نا هوفح جريد ةعت هللا ئ

 ةينادحوو ةختالاب نمي رلنا ةقالنزلا برضملا ف ةقدنا
 لياقح ناطبأو لس الارياعشر اميطارزمقو قلاخلا
 مل ززكيزلو ةنوعوملاملا عناص راطنا لبقو ركل
 اذااءاوأمطق هب ماسلا ديطعي بنل نص مط حامراكنأب لا ةلبقلا لها زمدمبا كب مكال ىمي ةلبعل لنا نم
 ركل هلل: مادا يف هب قيليا مولع هاوس مغ زمةمزلو اان مزلسلا ةيلعير بلا هب أيام جرصب ءاكنا نكي
 اكطخم تاك او افا وكيل ل وأتلا نوناق غارب
 اره (زلكلا انتقححقو هيقيليام ىلعزمكا ةياعيرف
 ذاكن اف ناسلا هيلع ىنلا هب قاع دوحجملا ىأ هالو ىلا عجيب عراف ململا ليزي ةبعرو ىلح املا



 مه نوكي دانا قزمرطكلا هزل ال دوأ تلا ىف ؛اطنح كلذ

 مهفعب ةيمزلسإلا يعل راضكا نار حانعبب دقواعلتبم

 نيني بس 2 لوك محا هللا هليبقلا الع نماضعب
 .واتملابكوامنعهدنإرضر ةشئاع فا ذكور فكم يعلو
 مهتئرعتشإ ل قوأن زاير الح هب ىفا دقو ذب ةرودم

 طٌنع سراف دال ىف ةيغابلا ةيغاطلا ةفئاطلا منعلو
 داسضلامظاو رررج بزعم | مهييتر هيله ىلوتسا

 ريخيإل بقنا حيل لب ضرر ملو حزب لخط وتساو
 ةءاهفلاوعلاو دينسلا ةوبسلا ةروسلا عدنا عداد دابعلا

 الاوتمم اسرلا خش دب هرعاكامينم سيل و ةيطانلا
 قابلاهير ةح ديه ىرامعلا روما وبا انزلوه(أن

 معلاب ميشا نبع قلم لزارككو متضكب ىذا ثيرح
 ءاه عيب روهشم اوهاكه ينيرسملا ةيماسلا دميودلا نم

 نيج لإ صغت ل امت هللا لو تعلطا دقو بامندلا

 نيزهشملا هرايزب تفرشتو دار غبءاضقب تيلتا
 ةلمعون يعمي تس ةنمس جير ىف ةرم نيفيرشلا
 تياروذيا عون ييعشو عبس فزد مرح و ىرخاو

 وفر نيكد ميشنو ءابقنلا ىفعي لب ى ةدهش اهي
 ةظفح اهيلع,لتعماهب قوثوم ةرجت ىههو طعس هللا

 ري
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 6-0 داكن ع ارراكه دادح ا نع 00 وم اوله اربخ نع

 اوقحللدق نيس ةطتلل نال ل يصألاب ةاسسمالبركب بنل ىواعيسملا درجت حيسلا نباح وسار يلائب هجر
 ةقرلو دين عضو لاح دهر لاو هزم مازلاب ليك سأ بسن

 و نولريخاهيولو بلح سين ةرهز كسلا نبأ نيدلا ان ليس هو لصرلا بتاكط خريف طخ قرتكم ا هعمضوم ريقي
 اهرب ذر واهي ظنم ئني |وبلن ىتلا واف صَيَلا فياويملا
 م ةيمامرلا )نعي شعيزثرلا ةمئرلا عباس اكل ىسوم (مرلا نيا ةزمحتزب اىجازلا ىسومب امي ةبسناوقحا دقو
 لوول هيا مب قعلا امناو لزم بعصا ىئانلا ىسوم
 طجيعم امّيدار ةرلخاملا ىصوم ماعلا نب ١ ةراجسنب ا مساق
 ةرهز ل ريسلا ننا نيدلا جات نرسل ىرخلا ةييشمؤف اع
 .سيزمق اك ما هتوصو ىلورلا ةرمغلل اظزدل ىلا

 لوزا ةدرمهملا اوقحلامن ا هنا امييف رصد امي ةيوطلا نم
 أجب هقاحللو ويف | مهعضو ىلع كسا براجن م هاركاب

 بقع ىذلا ىلا ىسعيما الوا وبسم | اهضركدو
 مهمزلا هياسف لعل كمسا علط ا ال مث ةزمجل هنم كل
 هوعضوف روما ةنمح نب مسا قبو رحم ىلإ ىلإ هيسن قاما



 ره عساف لالا ةاسلسلا ريغ ىرخا هوب حا شاذ هوعضوف
 ضخكآر هايدي توم اسال ضن يغت ةيلا هوبمشو مثار ىف كاقينلا

 ظ داي لسسلا 0 هوارفاو 1 مر و

 مصستزلا اذنهطخيملوألا ةريملاب ةةعالا ةفيصعل قلك

 ليوا شن لبا لحم هاشن نبا لقس  ىلورلا [رطسسلا

 هسه زيرارد ص قلاب لع كيبوب 0 مينا

 بل إ] نوح تبا نيرلا يانا قاسم نيدلا فص وسما

 هعيؤدااشبأب ضوعيزنا اهفاملار وحيا نيرلا ةرلصتا نرلا

 دود نار هل نبا نيسحيررا ىلع نبا مزعيمن يزل حدس ا هام

 نس للايألا ىوكدبا نصحيربا هلم بقز) اثل | ىسوم نبا
 لعيسا ةيئاثلاةلسلسلا ةيمامزلا راليهسرشتس كلا ةيزلا

 هجياوخيزرا مهابا عدل انبا يحج هاش نبا_رطيحس هاش نبا

 قاوهسا يال غمص عيش ارزرا ىسوم نير اردص عيشلا زب لع

 4 جدار وصب نيل اسطق نبا اصر ويم | اسرجيزبا

 5 ها بارع هاك 7 دحسإل ]ا رمش نب! لي شرر نيل

 نحيبولا حاتنباءاشم فرش نران سيلا رغ هاش سا زوريف

 نبا فعجي: لأ[ ىدمبا هارل | سار تيدلاررص ا

 نب ارصان نإ لعمسا نيل لهم نبا الحم سير عم

 دقتفإ فاعلا ليه بادمن نيللا_ضداش با لمح
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 ليال لاف هيلابستا زل ملا نا يرجا مست ١
 بهل ىلع رش مي ؤسرلا ةرئرلا عباس اهلا ىو نباةزتتبا ٠

 ةلتضؤمطلا ةاسلسلاف كاشف ةكككاعتا هيمامألا
 لتق هرارب مارط ةضس ىزياب ةيكم ةعوؤرم م صصو

 مدتضا ميعاد ضفتاو ةلوق فكم كاسنرلا

 م1عب سلنلإ) ضفا لاق هنا هنع هللا ضر ىلع سئوراملا

 فقوتقور جةركموبا سو هيلخدذلإ لص ةذلال وعسر
 ثيوعأ صعد للا ضر ىلعيواع نارتعيإضعَتْو اعلا دعب

 نيل ةرعو .رويشلا ]ضقت ةنسلا تامر زماولهجم

 دهشتسا نمح | يهيع دزلا ضر سارّقلا بارز ضغلا لاو

ع ةَيسيزبد ىروش ةؤزلذل ترابصو هلع هللا ضرع
 ارصفنا

 العرضفن سؤ ضفلاو اممتس زل اود رتو ناعو لعيؤ

 ةثلئلجب سانلا ريس نا ذلا اههيطدنلا ىضر ناسا ع

 ةينب صو اصزه ]واو كولا ىد نع مطصللى ذل ىصصو

 ىنلا ةئلئلا داملات موب ىدل .تاوضلاىررا نمل واو

 , خاضكي ةلوك خيراتلإل ماكي اذك ف وراذلاو قيؤمصلاو

 افراز اك اهككمو ركبيجا ةفزلخس اما اهميتذ زا غيكأ
 نمصنبتعقورمح ة زلات كو هيلع ذولا عاما

 عتواضاه:زالاخمؤ و رجا هفلادك مور كب ىلإ لق



١ 
 لاذاو تلف ا هاكنأب رز فكلا مزليذ امجسرلا عشاكنها  '
 فلو معلا لع مهّتحح ةئسسلا نإ بتكل ض عبو للم وذإ |)

 زك نر مشأمث ؟لَملاو مهواسمئ ربع ناسللا | 8 91

 ا|لوسر زم لت ارقل ىلع ةبحيرس مهي سابرإ و هته
 ازناوعي لمفلاب كمزاسا ناكولد ةسلوو ماسو هيلع هزلاواص
 و نكاامراضاإول وحيل لا "اسم توكيل ارم ع
 د ل كلان بر ميتسو ليعو اص ناب عجب اذا امأ
 مط نعم نكت ىف اوهلتخساو دلوقت «اسرإلا ىلا اهوجس
 ىور لاق رمرزفكي مود انغلا ضمن ليرمو لا ظفاسملا

 لاه يعلاق هنزل صم ةكمو ةفرح موي هدأ نبا
 تضبفو تعم اهيراغموضضرلا قراشم ىل تدر 3

 <؟سشلاوفىلا ةبسلاب ةبوئسم | هاي اش ترارص فيصحب
 هرغل نيو ررماصتخيرلا ةعت هلوميؤ ثرللاو لعبلاو

 نوكي «للسلا رم لاق 0
 ربخاننا هرانكس دعب لاق نم ةجسوو ]ذاك وكم (نلسلا
 (كاسلا هيلو نل! صاصتخلا نا هسيلست عبو لجساولا
 قيم مارك كلل دنوكي نا طعبي لو 3 ةزجعملا ليل
 كاملا تيفدرإو ل.ل هيلي ةرييجم نوكمي هتما
 هللا فصو ةلوع هتما داجما نعد ]نم رورص كب
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 انه هعت وللا تبئا ثيح هضتولاهنجوز ةرضب اه
 ىف يدرواعتش هزنمولاصت هللاو * حب صاوخنر م يهد

 ةيامملا نم الج اوذرا (زلاسلا هاه ىبنلا نم اصملا
 اهلاسف (زلاسلا هريخ ىرحي نيد اهررضحاو هتما قمح

 يملا ناكن بال جسوزعسهرزا نع كرارلا ةيلحمبلا ٠

 مكي اكوا ةولسم اعنا "اسما هيلع ميشا ١
 ضعب ةيسوو *عجل] ةمجلاب تلاقامن | عمامزارسأب

 هنوككولا] )اك كررت لقعلا ةصتان اعنا لاق رحارشلا
 هامعز و لاوكا ةغصختد] تبثاف ولعلاج
 ولا برو ةموظنملا د داّمهلا ضمن »و ةرااش

 اذا ةلوكلاخ ناربجتلا هقوولاب نكي شرعلا قوذ

 طمزاك زجبزكم هزإ) نوع ضد اقتع اكىداقتعال اك

 سيلبأمواهنايفطو موته ةسغنب نالاؤسولع
 سعامشلا لاق اك يلا يمت
 72 اباراصولا هيل تراذ خرممب ادنجٍريئفسنو_
 نكمل مار اذتعالا دنعبلات نم عك اوفلتخلو هلت
 ىف مسارفاكلا دلال يش لح دمر حينا
 ةيعبلا راك اقوا دنم ةتاحو كالا ههوقو

 هيبششلارتعبإل ةيليثمت ةامتسا نكضاهراتاو



 فرك مزين رل و ليتَملا ةيبقشل لا حوها ركاهت اضيف
 (ثوزل دم ىرل علا دوصسسلاوبا يذاطواضلا ةتراعتسا
 نور ةومش طوقس نع ءافرطلار عب لوف فرغعكأا
 لاق ثيح ,الغ علا ضعب

 ةلحلا سس سانلا نود كعبتول ثربخ
 ادوصس نمدلال هجومي انك ظ
 عيتاف رمال خلل دلل سم حرقت ( )لا انل طسبط تو
 ريبملال وحلا لعامل سركمي تعكف انا لوف
 ايف خش لل حوا فتسالا فضح دج اه تيرا يفت سيرا يبس لع ايراجب ملل نوكياب
 دتحجيورب ةطاوللا لكس هوك رمكالو سانلا
 هرج طول «تسملا نام ذا مزعج ةمولذ فرحك
 داق مرغك تاما م اولا رستمسما خكورمكزعلا لا
 مسملار هسا نكير) لهن هل راونلا ف
 ةتميوزوا دسكرامبوا دكر دم ةطاولا ل ئاسلل نويشيفو
 ةلئسللا هدته تيبأر دقو ضكيرل هلستساول هنارلا لمح
 ىلا جل! ضفلا ان زلوم طخ انعيو حيو هتبتلامدعب
 ةيهاركلا بامكو ةيناخيراتاتلا نع ةلومنم_قبرصلا
 قيضحتلاو ىلاعت هللا فرار اهلوقم_فكيو ةلوق

 م



 لاَقرلو اقراص ن امهر فض ارل لئاق لاقول هنا قمل نجف

 (دك ودهن اكن ١ هن ال ىبرعيج م اقداص ناك هللا تفرع

 هليرعمن امن و قرأ ضيوف هتافصو ها يدنك هوم

 هفاصتاوةّترميوو ةدوحبوو ايضانمةلع ١

 قجدلانفعام حر ةفينجسوبا لاقاكم قداصمةب ين ظ

 بحتإ هنوف ةينيزلا ىاروزلا مرش دك 5

 ةياغي د يوم نأك انه ةك كل سفب لقلا ودا

 ل م (”الاسلا

 ا معزه مويس 8 ”لاسلا هيله ىسوع زا ىفراعييلا

 نير ا مو اناهلوقب باججاو ضررلا

 ةبروتو ةعيرش بم-اص ناكش بحم هسفنببحءا ا
 ةللا ةفعمو هلثمزئتقورضرز)ا همبو لح نا أمو

 انزه ل اقو ةعتمللا هشام هلم يا

 ىلع - هللا, ضّفأم هتيضق نم ناكق كل نم معارض

 ىو ع اناات شيحيفمكلا راسي هي

 كراناوةنوق اع ادعس نواعيلا عجرأف د ةرمّملا هاننل

 راي ةنناسفن ةيفيك كلان ا ماخارفكةعاطلا ةربح
 ام ةيفدلروا امل بوبا فا ممم او فاطعن زلا امم

 لشي رل وهو ارا طا نوكيرق ل دو هال



 دقو اميذع اميحاص مزلزل اعبر ومأ م نوكمدلو فرطكتلا تنك
 بيحب ل فاطعنإلا بامساو أجيدابم ىف دّلاب ةيرايتعخا توك

 نافهكحاطلا 4و ارا ناو هلوفيراشارتلاو مايو فيا و
 كلذ غل بيلقو ديما ريلإ ووابم ف ماقتلاب هالوطدصلا ةبح
 أذارفكيو ةلوثاعس د نو لب ةيرارطضالا زى ةيتمم
 نايرلاو العلا فلتخلو قلسلا هيلعمنل ا قرص كلش
 لاق نمن نقلب قنكوا هب نيقيل مزين له ةلومسرو هللاب
 نمره اظلاوها كنلفلا ةيافكت لوعب_ممتعمر عملا نايا نأب
 م افلا امه رميدر أوشزلم مينا توفيت سزلاو همك لوق
 يصألاو نيفيلاب نطل لوق نقيل نزل لاق نم أ ماو اضاك
 لل هزنرصو و هوو نزلالخ سرمك لوك فاك نظل
 + ملوأمبر ٌمهودب تيهلقلو لمت لوو عا ظدا ىيح (زلاسلا
 لما كرما لامس مرعلإ شذ 11 فيعب يل يلد
 فىفلا هأتكو ناعضاللإضمب لاقل قواىيس باتكأ كداق
 هنعمام تلو اغش اككض عبو (لسلا ديلح فسوي تلئس
 مللو لوم اهعضرب سره شل (ةلسلا لح فسوف
 نوؤصعم ءاسنإلان أرزملاو اوصخ ]قو ةونلا لا ىناوصعي
 كعمل غلبت قا عنيا ىف ايس بؤكلاورطككز رتب جول د حج
 هلت كزورعلا سرا كمل هرغتيل كمل اشيا

 و
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 راغصلاز جور وهل )نعيررا يكل رعت نعيروعوبمعم : الع الاب ٠

1 
 لعن اوف ةبحيفيفطتو ةرقل هور كسلا ل عبإ لبا ما يس
 متولى يرطب كي مل نا ودرع دؤالخرعستسي امم داب زلا نع

 ةموظنلا ذياةملا ضعي لاقاكل ولا كرتولعي )و سف الاو
 نايسنب ءا جيزبق دأب + مهينزل كفل مصتبلا ]رئي

للادوقفم او قبال أو ةطقللاو طلاب عك 3
 طِسق

 عفرد ال نامسإ مل او امهفأةلا تشو صزلا) صم ةطقللاو

 ىبمللعاوزلابلغ مثل اوعغ ري وعبم 2كم ملاعي رو ضيرل نم

 اماتكو اهريطو اميل رم ممن اهبثئاثلاو

 هاو غرير صرخةرابح عيشلإ يو برهم قارزلآ 0

 دقئريشلا تقفز ماوعنمدوقفملا 225 هعبطف لا

 اشلافو دورك ب ةمسراغلاباهنعربعية بيضي زعم اذ
 هوز كيال وحد نومي ف جوشو هنا رب بياغ

 هتوب كيلو ثريزل كا ةدع كرو زيدل مسقالو

 دهرا ةياولا هاظ قو هتدرلو توي زرع دنس نيستا

 اكلة ولو اذكة نسب نير هوا ىلإ يقو تارقزلا توم

قؤنالادر ةاباَعِم و اهجامع ةرامع عشلا وو هزمقب
 ةلر

 بج م هزيراذار لاك >١ رسل لا يعمو نم هقيراذا ال



 ىلع حيز قحيإ دريل هناذ كراك لا ملح ةتقفن
 تاهيرمو ا هل وجيزعو ةلوق هيلا هدر للا قم ىف نس عفد
 هجمرل ديلهدلام نع قافنالابحك شرجم متل لامعبف
 دا اور سم ا ةشللا و صحا ا كلو امهرح وا هتسرل وا
 2لابداهن وكي نا نم هفاخيامع 1 يي نان

 كال معز انن امن فوهد ةنسثلاو دلوع هقيرطولا
 هلنفسو وبلا طبضل تابصقلاو دزلبلل مام زا نم هشانوا
 اهتز ميا يري راو ةيلقللاو طيقللا طقتليو قيرلا_ذخأيو
 لوم سرخذ اكهراو محبا ص نمي | عجب خخ رسل
 ضم هتععسّوو توتم ا قزلطا نم ةرشعي ةثتسم او
 مه اهب دويو ةردعيزم زاك زشتسملا نارلوقي تيرصا عم ا
 رلجرا ياورلازكم اريد ذاك ناو لوقا ه) ري نم بلطلف
 الا زها متللإو ذياقولل فو ضاعلا ندازلاب ماهتنرلا كل
 مررغلاورردإؤرللا زكو ضاقلا نواب كرش ِ ١و ال اغسن
 لنمو وشب شطراتخا ةغللإ ف ىو ةكرشلا بلا تسك

 .لابحلالخادت هضامل ئاصلا ةكيشل كومكتلاب كرشلا
 كيشلا هلرش ةعجملا مهيوفك ضمد عم | هيفعد ذأ مند
 امام هل شلا فاعلا صاعب عميراكي ةديصعمإ
 -ترزاص_ حرف تعاشوا ينضب محا زا جو لطن
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 لوالاما حشا ف تعي هيينعم الو دبف هيك قيقح +
 ص نام ءاوسانيع نانا كلمي ناومهو كلملا 1 0ك

 قمجفىنجاا متمزلكنا | مكميو اراطضاوا ارايتخما
 لوجو ةيحلص نزذاالب هيف دفرصت وحجر ثيحيخُلا

 هيفئاخ طالت لالا هنؤاريغب هريغ نمو تع دعس

 را ةيزكرامتصفيترةعيمف قالا اماو هنينازمر موا
 اهعضوو ةاصغملا اهطبإش وم امعازاابسمّتو كوبقلاو
 اكوتفلا ةلَوَ راح اميجايتحأملا ةراشا دنم قا يسيو عجاف
 اكرشاذا ةضوافموهو دكا دع اوجبو اهيزاوجبلع
 اماهدحإ ابزضف ناو اكرورلاموانب رد نيسواستم

 مين لضيق, طعبذ باهتالاو ثرالاب كربلا هب رعت
 بهروهو علب رلربلا "كله د١ مرضعب ف رصتا وزو نانع

 !ةيورفمرخ ةضفوهو ةقنلاب اضيا وجو بورغمربش

 ةضخيطءيَداط هناا بلا املا لعلو مزوتملا ازا

 سيرك مههطعب نعيررقوم التناك اضن د ورغم

 هبنممز اكو كرتشملا لا متسيا قيزع حدر لدي لس
 ةيوق نوتلإام ىلوزلاف ةيوز فلل زع رص شوفو
 ءارلعلا لقلا زمر املا ظاعحولاو هلغلا ديس زوحيرل

 اهههرحو اهْدّقنو ةذقلا وحزم ناقل ىراقوا



 روت سل اتز) تانعلاو ةضواؤملاب 1
 ا ادا ملا مزليخ هل ةلافكلاو ةلاميرلا
 سابق تاملاطملاوكمصاخحنا و ىواغرل |نماعب قلعتيامب
 كلالرلاو ةنئزوجير كللدو ف ءأورززلا

 اتحرلا هدملف لالالا كش اج نينا ىهشملاو
 0 ىصخما ىدؤيو ةجرو لاما رص هلوق لع
 ا مناور ل ةوادعل أما ءانيسشلا دايما لازكو

 ا فلت ىلا ةروؤم نا اشمولااضيا ىرؤبش ١ ءاكرأ حلو

 ث جوميلتملا مدلل و ةلوق لاما 2 1
 .نولا عمال ظاميولاو هزقلاب متاحا ني 5-0
 ٠٠١ يورط جمود رتلاو ىداسدلا ذك
 4 0 اع -
 ءراوهم ررزضلا_|.محبف مهنسباميف د أتعم ةزوحري 6

 رابرلإة أصم امواع ادب ميز
 مولا 2034 و ال 1

 سايز مل نع 4 0 0
 اخاام ضالة هعيرو طرشريعن ع ةراجلل املا

 ضملاثلا يضلاوهازهو لبقتلا ةكراشا هتلئربقم
 عيانملا رصد اعلا ةكرتب سنو حوعلا قس نم
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 لابصوا طاريوا نيطاينكاسنا صرح تلي نا ىهو ضيا
 زيفصن مل طرشناو نصح مينسر جد إهعلا زلبقتو
 رشة اههرشو ةياقولإ خاطكترلث ا اعمس لاطاو
 اهلل لا ناب يقي نإ سني ةرايلا عمون ارميا تينا

 شو دومعلا ٌةِكرشررم عبارلا بنضلإلل ةلاشانوكيل
 عنا يصوحوب ايرتشي نا ىلع اهبل لامالو اكيشي نأ
 ببسب نمثل لقنزلب اعباتشا نر) هوجو ةَكْش كل د
 و نإ بني ىزلاومذرَسلا دكت ةلوق اهتهاجو
 مدل ةميسصرغا هاذ ةضوافملا ةكرض دحام ويقي
 (دغلإ لعيوشملا رع ماهل جتنا ند تيدا اصيداست
 نعفملا ةنسل لوزلا عمر غس انهو لا هتسشحت ف
 اهاضحبا ىتلا بتككاو ةسيحتفلا هيلع ةيوبلا ةرجلا
 ةيأولا حرش هذنه امحمد هابشرلار يصمت دنع هلا
 ىواتفورحرل قتلمو ررغلاو ردا و ةعيرشلا دمت
 تفقولا تام ضربا جا هيعلاو ناكضاق
 ءرردصمعىزل فو ناذ مه ا وممب ةفلضقولا
 ىلع اهتسجمجاافقو ةبارلا تفقو لاه ٌدعَتم فقولا
 نيعلارسج لاف و هزم .ةاكأ نع أهيتعنعواهيخام
 م ةفينح ولا طنح ف ازم اب قلصتلاو قئاولا تامىلع



 اهرنويو هع قئاولا كام زير ثيح ةريراعلاكن وكي
 هنه ئئاولاءرإم لوزيق هللا للم مكي عزييعلإ بح

 مددلإو اذك 2في هيو فسوي ىلا رنه لوقلإر يروح مرلبو
 اصمم موقينم قلاب دارلل لعلو ميقلاووسوو_.ضغلاو
 ىلوتلي ]مكرم نوكيرق كلدنو هرإلخ ةيلوتريفنم طقولا
 حاصلا رقع هنيعي احبرو فقاولا بناج نمنوكيزفو
 نا لا ةلوق فقولا ةرامعم تالغلا ةبابجل هني رك

 للاهل تعلقلاب ضْئالا تصقن نأب ىا ىضررلاب رضي
 هيوم مث ءانبالب نغرالا يقيف ءانيلا ةمقد) نصفين
 ةياقولا فا ذكعرما خبر هتسلا_رمزب زل كو ا ضفلا عفيف
 هلاههزمناكن أجا هفقولا هلام نه نامراو سدو اههتيرشنو
 ةئاكتراو هنود تروم قلها وا فولل ةأنملا ىونو

 فقووجفعيرل كوع د وه هفنل ءانيلا ىوت ىأ ةسفنل

 لاو ةلوو فقول لام نم ءانبد ةربجوف ىلوتلإ ا وجر ىب

 هصالخ لا صيرنيلف ةتوقىلوتملا واب نكي لنا ع
 ةدأبو ضرالارحوب ىنعي هنا ىواتْملا ضمن ليمو

 ىتفملا قفاهبو ةراجلا نمدلامرملخي ناملا هّرحا
 سل انلا ةلوث هطخب تيار اننامز ىف سايلا نمار
 هيادإ ةمذقولا غن نم نامزلا اره انوع ؤواطدره

 نر



 امهابصمملا اهي صالو ىقولا الخلا شفي ال نك هِفراصمو 0

 تواتضإإ ت[مانيارامؤو ىلوتمل رصلاو ضبتل ب مقيامتاو ٠
 ليضفانراوم حصد مهلا ذك ىلوتماومهرظانلا نأ مهيب
 ميك نوكمُي ذو ملل مقدزاب تاناىضلا ف ىقيدصلا كلا
 ركل زول هفردخم توتلاىررنلا نكت ةلوم هيلوتم ضقولا
 هلو ابدا غسفبرل تام وجت اذا ىلوتللا نأ يتلا
 رول رعنك هر يلح وقوم ىلوتملا نوكيزل ناد هود

 217 يمل كاق هتراعو بازل زل صا وص تما ل '
 لاس عرم ٠ رعي امو لسرنشإ فو هل وطور اريعش هللا
 ءرارع رع بالا تملاقي ثيح ةيشرل بيرختلا دف
 و يزلثلا رم ديضعلاب هللا د جساس معد امنا هك هللال اق

 سيدو ليعفتلا زم ارشلا ن ماهر يؤيو عيسلا أر قلا ؤ أي
 فقلا نادت سس زلال ىبا نرسل ل + ضرصلا ةرورضلا م
 عضاومزمب وول عير صحت ص دوم طا طع زر ملا جر
 قئاجرامز دمع ظانلادلاة ةلود ةنارتسرلا ةرمرفلا
 ىو قو داش دويوعسرو ةراجمإل ف لوالاذقعلا عشرا
 ةراهيز/ال قع لاق ء) سل ظانلا را ىلوزلا نلمس م دنح
 ص_ظانلا نام اذا ةلوق هيلع (نقملا_ظانلا هقحمزلا
 دات ررل أ ةسسملاو ضقرلا ة هي صملىإ ةجيل ل مهن



 انه بصاخ هبصخ اذا ةلوُف ةراجالا ةلاقارظانلل ناف

 نجوم ةوبازلل 00 ا رِضررلان ر) مهمر) ءانشتسالا

 هدرا ؟ملازم هالافتسا معي فيككب اغا ] سف
 تكي عركما اذ اماضاقلا 00

 ا 7 0 نجمات

 انلقن)و ىوتفلا هيلع كلَوق اناا حاو ءانب كح

 ةياقولا يشم ةميالا 0
 ىذا ةبو مجيا ف هفرلع ماع ىوتغلا نإ ةعيرشلا_,لصل

 ةلرعدلدة لو قدا تيار ىداوعلا اروعسسلاوب انزلوم

 ادا اسي صولا ط]سقيزم قولا نا ! لاقينا دضلبهزلامرغ

 خاب ةييصو لرعي نا ىضاتتلل سلو هدوعلا فيا

 ٌئصولإ عم نوكي اضيارلغانلاف جييَحس | ادا هيلا هريغ

 يحل نا هب هيلا ىفرو ضاقلا لعب لزعدإ) نأ_عغبسف
 طْشل1 ل2 هغلاخي ام ىهلرعلا لوصف زم هان نم يأس
 00 ل21 ماد ءازك لما, نيستلاف وقوع ءاشنا
 اولا حرم نما قن )و ءاصا ناك !ن) لاطبتسرإإ ضا علان

 اكتاورلع ازين زقو هفرامناعئوتقلان ةميرشلاردصل

 هنمافلاخيإقنلا رنهارلوتمذ اثنا ررصدر] ول نعول وة

4 



 ريئيرظانلا لزع ضاق للانهيل عج دنا دانس ناسس وال
 فقل مهل ؤ رمل حيمملا ف فا قيال صاف ةلوق لصال
 تعلق ابا دف تناك زل |ممزلاىلخ تفضو ادمءاو فحلا
 فايا سر ةهل فلرلاب اهنغقواو افقو ررلا تفقدو

 ةلزلو لو راما هدنهو ندئملاو ؟امزلا بصش لوا ٠
 سم تالرلصا نام ازا مالو سل نال ةصاظ
 امهازاها انركي لاذ اماو هلزح فقاولل سيل ةمامالاو
 اهترعبز ا 4) ارهتعد هس ةماَما نع عنمي ضراح أمتك ضعوا
 اونا نامه شو ممزلاو نسسررلملا نأ بنك ضعف كصو
 انيزماضماوضم مث اهيلع نيردأقو متن اال الها
 سوني نمرعبما + معقب نا لد مهل نح كاطلسلا سيل
 ىلوزلا هراتخءا أم انا نا هوم مهتجدخ ءارا لع ردب و
 ةلوقنوول و (امزلا نح ةرابخ نز) هراته لاول

 ليلاءامورت ن اوف لوك حبيس |رهانعما حمو )يقم
 ناعفنم امه لوف ملا واب ضررلا كلل قست طلناىإ
 عش مثيب عل طا مسغلا بصنوةلوق حاوراوةلوليقلاىإ

 باورلا ةياقرل ىباباورلا فاّقدال اهجأنسي ناذلوم
 هنا كيري ىباضوملا مساو غلاب حاملاو ةلرض امعيبف
 ميل مغبديذ حارلا ناذ لاسفرلا باب نم ةيس|رزل نريسسيل
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 عوايل هل لق عيبلا نا جبري هنامك عيب ةراجزلاو عيسلا ف هلق
 ثاالوشام هلو يلح م ةراجسلا هاهو رطب

 ةلشام هقلعت مب َعحيلوقلا رد قتزمأن مه جحر] 1 نينا

 ”نكوسا وه فاعسالا امكن حا هليرشا مزنة لاقيو
 قاعتم تينارحادروولإ  ةلوق فاصنلل فاقواررهرمتخ

 تافسمل اهو وإسم او إلا زهاردغنز) دعب هلوقب
 رج, سلا هلوقوفقوت ناب هللا ل بسب تاعمبرتلا
 رجاتسلل زميل حاهتسسعوتيئارمل ا ءرورلا نما لل عقوعف
 فصنرإوقو بسيد مدللا خير هلوق ىف كه ] ةغصو

 بجو هلو دج اذ نبغي هيل وق نم لدور جم شمل
 مجاتسلل ل بحيمبا ةيضاملا نيتسلا در ملت هيلع
 عيرلا_ مملونللا هكر لقطار جا مطشر دحسا ذ نيغب

 طله ممل حاف ىضاقلا لح رع ىغما منلمماحلا
 ٠ 6 ريعمفلاراثشا نم هضال ل ضهملررم داحترل مزلطلا

 ضاقلا لزعاذادنا هتمر طي لسلور_يمغلا زئام ؟ًهباو
 نيك فقاولا هنّيعام فقول لامن معلا هاطعادقو
 |ماف فقول ف رافنلا ضال رش درس متت كيش وا
 ميلا ملم فقول ل احجف ظن غض اق دناكسلو
 نم مقل نيبو فرصطاو دارمال ف ضقولال ام باس
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 هن و رو وبوم ربنا ليديييس او

 لشيإ) دف هر صم لوزمعم لاى م اقلاملا هفرصام اصلا
 اب هتوبثد عبو اعضاونا منا لاوتحاال ةنيسرلا مقلالوق
 هس ورا ىضا لا | مرجمأ| مهما ىلطحا ام ناعكنأ نسيب
 رشم مجال عاوي اذ هذخلا ام ناككناو هلشمجا ءاطع اب ملل ناثلا ضاقلاممأي هنودوا ه>يىف ىناثلاىضاقلا
 ءررينلاوهارزه هب ف قابلا ىقسو ةحايزلاذجنأي
 اصقانوا ديلحإحيازوا داثمرجا قل ءاطعااهتأك 5 < /ا نمدصب اولخيرل هنكا مرام كإ دن نم
 ررملطرزإو هتملاخم زوج فقاولا طرشب هلع

 ىغش فاول طرب ذ نكي مل ناو ءرغم|ام ىضاقلا
 لكما رجا ناكر اوس ميقِلا هاطحا ام هنم دوي نا
 فلا ] ام نما خب نأ ىضاقلل 20 هنال ةنودوا
 هته ظو نم ىقوإإ ف رظنلا ناذ هدلح هرظنم ميش
 2[ ناوصاذقملا >جسأ نم ار جج | ىيرشلا كك نا د سيلدن | كارجا هيو بلطي نا لإ سلو
 كةاارزوحي ىا حا قياطولا ف _سرقتلا قيلعت وعي
 فّقإلا )ام نرم صولعملا الخس | هيف /قياباتكسبتكي نا
 امل يل قام هناؤخُأي ام ءلمالاو ةاضّملل ناطلسلا بتآكامم ارابيا فقاولا رش بجو مولع هدييعي نم



 قيلعترسابق نا احبس ةيزاولا عماج ةنوَص فيالنولانم

 ةيزلولا |معمجت ةرارعلاو ءاضّملا قيفعت : اوحر طع يرقنلا
 دتدخو فيالولا لخلا ىف ةيايلولا ىضاقلا هنيح نملناف

 قاعبباميلعو |مسولمم خا ىلع ةيوزوريمزلاو ضضاقلال ناك

 ' نت كلتإ ازكة فيو بعشوا درت كيرلا رع عم
 م مزليأ يشن ل عفوا أميف تاما | يعيكرت نأ |رميجسا صيزم
 لروت ل قو دلوقل دإ لوعش ءاوقفت لوك دنماهدخ-ا
 ةاثسملا ةزهذامهسلل اسملاف همفلاب همطاعتل هكجنا
 ىنلا هاثم عقود قو ليفس) يجر ميا نسج هقن هنا

 لاقيجاواهلعررماو يس ثعب فيج رسل ةيلع
 مأ اخ خاعداو تزلف اهوعانكيم هلك اح نأ

 داجتفنبي هيلعو ىرا ديل صمغ اذكل اقاكت اكت لاقاك

 ةاصلاىنعموف هنز] اننامز_امكس تابراولرو تيقوتلا
 الاد ةعامزلا نزل ةئقدصلا ىنعمو 505 هلصلاداملاو

 لصاملا نعت مقو تلصح. م رهو بّملا نم ناد

 هلراشسز اذ ديمل اع ةصل اهنهصجمللا ٌقوعج امنرإ

 هلل معلا رمزا ادع تدابعلا عضوزررإ كيعاوبن

 كرزح])وة هم هلنالاق سرا شسرلا ةعومضوح نوكُيد عت

 اه هملعتو نقلا ةاقاهاتعمفو [ذحا هّير ةراسج

 0 ضل



 نام نوجقتلالاقدبوتئءاطلالعراسيتسًلازويرلف
 ةراحبلا ارب كتسا نيدلارومإو ىلوتلا اورا نيرخمأ تلا ١
 بعاصاد رمادي ةمامزلا و ِةراجبرلا اوزوحو تادابعلاف ا

 مسراتخا ل عارمتحط عسر نا مز حورتسو ةيبدحلا ١
 ةلمتسملاسيرفاهيذ مالها انطسمدقو سملتملا '

 دمي طقس إل ثيجيرضاقلا قزر فرخ ةلوض عجاف
 نوكش كن عداجسإ عرفو ءاضقلإ ضصح دنا كتوع

 فوطعمدلا :[سسلو:لوط انيمتملاملا تيم دفتر
 درو ]| غلاب دقتو كاةجتسرلا ةفصروه هلوتواع
 نيم ياطولا لقا نم نراك نأ نعمل او كل لأ سم
 دهب سررملا مرقيفةلوم ال نيس ريغ أهي
 سيرم نبيذ هزل ةسراملا سرد لب سردم اك

 نميفاثلا ثلا فكك حىبسملا سيدمو ةسردم ا
 ةيوق عجباوةسداسلا ةلعاقلاب قلصتن شيسابم
 لقتل قنناف حافي اطولا ملاعملوانت اوحابتسساف
 ناكيزملاعتتحاب| مزليف ةلصلاىتع جف فقول فياطو هنا
 هنيه مرش امي لو فئاولا طش فلاخي ناك ناو اريقض
 هام إنس) كى لق امصوخد ةحامزلاو صلعتلا لثم
 باج فهراز وضاقبم يعشلا كام ا نزلو مخ



 2 هزل ففارلا طش هنفلاةجزوحيرل ةلص تناكاو هناب
 و طرس قف اولا عيش ر يقفل لد رقد زمل ةغيض :ولا نعي

 ما هيف نزاوا نيعمر عسع و ءاام دعب دخبإلا هارع

 الف قولا طش اج الف كيؤزلتو| نيعم عيضومف سرد
 ظ | يولع هلا 00 هلومش نا نم رزقت
 امجد هلا هطخم هضار لاب ءباوجلا عقوجف هبتكم

 000 امتا هاب ايعلام هلق ةلوف

 ظ ا لعامل 0 الا
 ذل منج داقشيبصرل عيبرف اكراد علب رلا زوبجيال
 ااكحا ودب تعم ا بخُتيملا لوقو لح هيتبلار اح عينك
 1 ءلارا حج ابنا ىصولاو يي راسا

 زوجان نوخُأتلااماو زر هتمق بى نجا
 فعضب هيف ىئشملا مضر ةئادلا طيارّسلا ىرجماب

 ادة ثروملعوا اهنمتىلا فصلا ةحاحيو ةئقلا

 نلوضغلا عاف كرك ىوتذلا !١ةيلعو هبزلاةلءافوال

 هنأف هيله بلغتم نم ىصولا فوخيوهو خم | ورغ

 ىكلبسسب ةلوق هدمنملا ميلا . ب يل

 ا ل نمرعل نمضعب صدا لعل
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 اوس 7اا7735لاج وجدو جوا وجرب ١ د حس وس طم

 تييبلاؤممموأ نسم ناك نا هراع وتوم اءزش

 لمس ممملازبا حلا زر طيري امنا> ةطرشام قبايزهو
 دباوجكزب مو ةضقوىف ناطلسلا هطرطام ةياعيب قاضيا
 اى وئوييسالا ن خد امنا هباوجرف باجي نا_عبشيفر ملا

 م

 تناكذا نيطالسلا فاقوا نافرلفزلاو غلاما
 ىأر ىلإ ضّوغف را رصملا نيعترمص نق لام لات يب نه

 فعملفرلاو ره افرضم نانا كسير 0
 نيتيصتسم ا وتس أما و ةلوع سنا هننيعع فعمل
 ماراذفصب رماموناكن او دلوقرنم (نقتا | يصغَتف

 انك لوف عوج لاذجوحالا مد هتم نايتس
 ىبدو ةلوتمرعلا عش ىقحلادلاقام ىاىعتتنا
 0 اًيشيوؤولا لا لحي نمادر ةراهعلا نم رداششملا فاعلا

 اد هناك مهد قعلم قاوسلاو اعلا هلا جامي

 اوهساموةنطزلو 23 اعلا نرعلا وسن نخاف
 اك لو اننا هييلاانلحما رك ذم ”مدقو قرغلا مم
 معبءاطسزم قي لف ى) ولفصمم نيسردملا ذك
 وع نم يارا شلا نم هلو فقول قيضرع
 لميرميز عل وز امملاو هل قولا ة يصمم
 الك. ىشلاو ةنوق رمل زها طم ا ةسانكأ



 تقلاعإ ١ كيل اذ 223 ىوولا لاو حسا عصينم هيدي
 و تاقرلاب الو نوكي نانبال نوط 7 ضن 1
 وْ ةعرلف فقولا بانك ف ن ونتاول طن كاك تيرشسلا
 20 ثمح ةرامعلاىمهعج نال هلوت هلو تقولإملا
 ْ تح ورك 38 هراوعلا لا فرصي
 ولان ءىنعامايص دارا داعل واق وألا و ةركماحل

 000 وام مرع ءوحنو بوث انرم َةَوزم ا ضعبل
 انيس ٠ ةمر لل 2 اذا ةجالا ةرطساىرأ ىعباخ
 كما يعل امص نم ا | لصلا هسمسو
 2 اذا دكرصلا هرشستو ةمامزل اوسمرد لا لثم
 :نايبصللاباونا اان ني ارك ئبس ةلباقم و
 هول راش سرزل ا ا هتك ثيراعتمل

 ةانامأ الا ذاع قا دج كلو هر لمح

 نا نهانم تدقو فقول | مانهمولعم 0 1
 قعي لولد وأ سس نمر جمالا كاره كد ةرجمالاب 0

 اميف هدانا بريل الرجا انالومتفلا ل ”سردقو
 م طوو كلزعرسرمف هنعدادغتسالا ةروصانب
 ظ ًايونس ةسررلل نقول عا وررسأ 2
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 مرادي ا عدعد ءاهجىزلاو لورعم ا نيد ةلغلا مسيره 0
 لَ نا اسررملا نود هنمز ىف رذبلا ءاّملا

 دهح زر يسرإملا نماك حلف روهتسا ع ةلغلا روي

 0 ةحئالاب نيلئاتلا دعنا راتخوهاكةباح

 (اسإلا ميشطغ تيبارو سايلا نب احمل

 ىلاعت هديا ةمحر ىدامعلا زوعسلاولا 0
 هر عمو ى ذل | سردطإ معيف رزبلا هاعلارتعي

 جتئرم ناسا اه لعد لّمنام هزبؤبو 07 نور

 لعب اسرع ناو فاذلا سردملا ناذ سردقلا
 طسقلاىلارما لق قاخي منكَ ريالا اءاعلا
 طفاذا ام فزاخ هلت ةلعلا نمئينندل نوكيا
 فقول بشخ امش قرص قى ا ضقولا هبشخو

 تبيح عيل ةتميف قون ا هنمم اها

 0 هانا تويسسسب 2

 دلوقل أمولخم هوبا ناك لمي تاس 59

 مها هنا نعّيوسو دنهئعزر دل دواوملالخو ل

 هبل اولا اف هاد دىذلا ىلا ةسشلا نا

 ميا انيلاقّتح متراعشسا قى ىلا نولمحب 0



 ءانياءايزللو تويدوتسم ::درويدا سائلا تاعماامئاو
 نيب ىإاة افتار ير ]ىلإ دوعيف مثباماو ةموق كادسد فو
 ىلملإ عجيوحيوساتلإ مث فنعم نال ةيعفاشسلاو ةيفنحل
 ةوديوضوماهناذ ملل اف فنأتسإ مث تكس هناكامب
 و ةفيذحجوا لوقوشو لما ملل ىلا ضمعسيو ىتسأرتل لطم
 راعتستو مكنل ادور كحل رف جارت العزم اهرنع

 ضيوف ررضوت ناو »موق لوبصال ىف وا رصغتو وأول ىعمب
 درضرم ف طرلاو نيهحلا ارظانلا,ضوف داكإ لا هيوم

 احلا رطنلا_رفيوفت ل هتسإ) ل مل ذر توم ىزلا
 ره ةئويحيؤ لجيلا كلا و اولا سكب ض وغم ا مادام
 نزل دا رضوغملا_ظانلا لل د كام لحل تلاد [ًيقل
 اريكتامتدعبالا مكمل لقتشرلو دوج ىللد هز
 رطلا هرج 5215 زائسمملا ةروصف فضاولا طش وه
 الولع رل حلب مع | مسا هافلا يف سوس لا سوس

 وطعم ؤقار شو وف برعلا ةينبا نم سيل
 طرت, طؤاإو نب تلد س ىنعي نيعمرظاز نع هلو ش
 تتالروللد كاقشناب ى!لاقننرلاب ثبجا: كلو لا
 ةبريحبلاج ميلا ةئينراف ضتارلا ير شراع ءارغلا
 م اقريعلا )جيلا زراد نرل ضقاولا طرشي دإ بتر نم

 ا



 نكي 5 3 "0 ساو الا

 لعذر كعرعب فقاولا طر رط طعي تاءازاذ ةتاويحلاجي هماقم
 رعب نا دلو قرم واتت ا نير لعرطتل اراك تق لرد

 كاد دما كلو هاذ يطوي دحيزل فقول دحر ظنلا سقي نا الا

 راداوعم ملا بصنىضاقلل نا هلوق هلو #نيظوراننلا
 زاجل مناضم اسحلل تامقاو نم هلّصن نال طانلا صيملاب داملاو 8

 ا ةليسملا ءئااهنم تافتساف كلوق ضو

 ءاطعيلإف ناف هَصارق را قفراع قو اذارلا تل تامقاولإرو

 ةلوثزكمأ امنلاردق مهبل عفدلاز وو لصلا نم
 4ففرعلا ورع أطعرلا هال هده عج | كعيوه نمو

 ها باصتلا رق لباد ١ نيمملا ولعل مك -ظ تاقللا

 دمه | ذ زوج ثيحرريتع ماعلا دوَملا ىلع هقوامعزنلك

 «امرلاو سرؤملا ضياظاولا ءاطعإ ف تما لصلا نعم
 : الا فقولاو ةباّقلا يلم ىا اههيعرم عسا هلو

 ةهيتام نمابالو ومب هلوقب حرم كامبلع ةنيبلا ةماق
 ٌقولاو لا رعي وع ةقفن لإ روشه ِهْغَأْملا ةباَملا

 *3/ةزمظم ,ا ضّملا ريدا هنو حبو دو ءاضملاد اعينوجيو نيب
 لورلإ ءاهبوجو ”دعو فلاثلإو ةيضاملا ةهحفنلا رعشرال

 كر ديب يكول ءاضتلا تيجناق تسلا



 . هيفا رثككرليلق ميل افرملا زوجين ف هتبارق ءارقفوع تدان
 م ولا ليوع مزلسلا دلعي دلوقل براقرلا فاك ةزصلاوربلا
 ىعبني ىلا ا ةجباهل عم عل فروع ذا رظانلا نعم انلق اذاو ةلوه بسلا كرم هل رلولا قلسلا ها هوو
 هنو ناك اذا هناق ىضاقلا ناب نكي ملاذاامب نيمضتلا ديعي نا
 لسه نه باعد 1 ايعفرلا تقم رك نم ا
 سيرو زمضرل و ضاقلا نخاب ناك اذا .سُياغلا ةجيوز ىلإ عفيلا
 لا دوعيسلاوب|ىشملا مياس يشل انرلوم نحل كس اصف
 ولو للحل ن زاب نيوكسلل نم مهبلا عمد ا عت رظ انلا نا
 نزل هلبقز طنا و خطن نيضتلا دعب بوصخلل علا ىتعا
 رد. امضلإلارنتسم هتومثل صق ان بصاخلا تءاشلا شمل
 صضفاشلا كاماد هجين نود دوو ضيا اذنتسع تباثلاو
 "1 || | نزلخع ةلوق قيغلا نوح عيبلا داذنل ىقكي
 ةلرعلا اقري ترم ىلا فرصا رخا رظانلا نيعضت نم ورك امامي
 وف خلا طار اضانل ازيمضَسا لة ازاو لضا ينل اق شيحب
 كارلا مكي مرملالللارلا تب يوما دربال ذك
 اهعضرب ىضاقلامما اذااصف َةَجونل | سنجسنم ةعي ددف
 اينشامم ةإئسملا هع روصترو دبالو بئاضلا ةجوزلا
 يونا ح بناغلا عدومةافنا نم ًةعبإسلا ةامسمل اسمان
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 هلوشب ةللالع قل يات ف ع جر هيسأو هلدونو 5

 زوو ٠ *نأو اناوىا | نامضلابو ميرومل اهل ميدوملا كلم ناو ظ

 الهال ىل كاحيرذلاو 1ك ةميدولاوهو غيفزلا
 ؟يعافر ههفتلطعت تقو اهيلح ضمي ناب ةلْختاءريمبال
 تالاعسا |نميهو ىهتن ا ىمب 2 ا! كتقلالغالاقر

 ىلا بقاارزهدامتم كافل لوصيجؤح ابن رارلالمقلا
 رطانلا دج حي هناف ةنوق 2اييملا وب اقام ةقيقحلا
 الن وحول هناذ ظن هيو مادا هكا را لق كلاسمها

 ةراوارين يمحي ثيحب فولت الغ ظعجص نا هزل
 نيفانل الط عرمزل قيضيف قرط فرصي مث ضقولا
 اتاي ةيلرمعلا فزاع طهر 3 ةدزمرلاؤخ ىرجب امد
 ىرارعلا,دوعسلاولا ازلوم (ئاساالا زرع يغتسا لّقو

 هيللىلا جانيع د لبق فقول ةرارعل لغفحلا 2س لص
 اير ادمب فحل, ياا مزيل هلأ, باجاف
 'ةبقو همز ديززع اهلرخيابو ةسلو ةرامعلاملا
 لف وتم قولا ةزاطت ع ايفل نمرتعملا محق هنا

 كين غبشيف دقوا طرشي ل ن و كاملا ظ

 لش ّيراىعل اهذح و م

 َيفملا وعسل إدا نع ءانلّمخا ىككجرملا_هطقول



 رف قلاع ا|ميذ ىنعب زك لا_ظان فقاولا مو لوف افنإ
 تدل فا كاهرا ءامشل هل لاقي ءارشلاوههو نثلاب ىلا لة بالج) اهب دوو نضلاب ةعلسلا لدن اذا هاي مرصم غلو هه عيدرعيجس جويل ”ةتوبلا ببساتسك رياصولا
 نمضّيدر ع نع ةرابع ”رتلافو هريس هاش ول عورتشبال ىنعنيرحل عيب رح عيب الو ديما ةبطخي لجل بطخي)
 طفغلب لوبقو بايجيأب لصح كلدنو لاملاب لاملا ةلدابس
 اوبدمب ةعلس عيب اها هيل اونا هلو د سافلاو يعل ةلوق لماشوهو سيخ عرب غنلا ف طاعتيو ضاع
 دالاف عيب قاملااذأ اماو ملستلاب عب لاو فرصلاب شلاغلا و ةيفي ملا, لورلا|صخو نيعب نيدو نميزمتوا نقلاب و
 ةبعامرمسي رايز عمر | ناو ةمواسم ىصس ربعي م زا لورلا مثلا نرل جانا ضيا هلو ءامقغلا فعيؤ ىاذلا هب
 هذ كك( ىيرمهفلاك اهزناذ ظفحلاو اهعاؤن ىلا ةداشنا عمج ةفيصو ةصيبفو ىعس صقنلا عهوا ةيلوز ىس اهثوذب وا
 تملا ةلعت,ن | قلطلاف ديقملال قاطلارسدتلاد ةلوق
 ليقملاو هىوتو بلاغلا نوكك ليمن ديقموا قلطم تومب
 ةداعدعوقد بلاغلا نوكمزل ريقي ريقم توم هقلعبنا
 هللا تم نا وقف حوهو اذه صرعؤ تعنا وك

 دا

 نو



 الصم ةروصإ تن ْن و قررس نينار اوهو ةدبس عاش

 2 هللا هرتمج ص ةتومبلالا نزل قاطملا عمو وهف
 ةياقولا شو ازأ | تلطلا كي فوه" شم نا دلوع خل مب
 ادفاك ية ماا لكل جا ادت دم ةعئوسل 00

 ساما هج د ةلوق اهلج ود ةمزلا قصت تاو تشلا ٠

 طاير عتسي كيفي و مم 1] ةبابسا ٌرايجىبا هيابسا
 ظالاحلاف هيلاغلا تافصلا نأ ماخاو ةزيضكاو لوقا ظ

 فينأتلا ةمزاعأ هب اواججب مل هطنومةووصوملشثبدرحسا 2
 لاشلا لاذ يوشاملاو ليمكات ل يكولاو ىصولاء_همزلاك

 بمكاميلعانا فلصضخ : اهدا لزعو انريعا تيلو ]

 اهاثوربي ةيراجوفو 53 ه4 فاكل قب ننال

 8 اهامانا كيضخت ةبضخم بامكازرما تيلذ 0 ترم

 انسابل ل 0 ىرهوحلا امن امأماو ة 0

 هلع لارعتسا تابش اف هيرتوب ر) ىرلصاف | نينموم درعا
 ل اًهيرلو لو ها ىصو لمعلا لاقي سوات و و

 لفل نزاف ل مكرو نالعى نس فصو ةنرلو يلوم >2

 نوعي رع ا لاق ةقشاعلاّر ل د قشاح ةنزلفو نالف
 كفنصلا صو لاخلا نر قشاخ ارجو بحت



 )000 راولاتي كاؤكوءاسنلا نود لاييرلا نوكت نأ
 فلاغلا هنزل ةلهاش لاًيبرلو دهاش ةنرلغو ن زوم ةنزلف
 بررلا_:كرغسب اهلل اهو قح زك اسناني دلاجملا
 رر ةيلمكابرتكاموا اق احعاش لحي تاغللا عبتيلف ورا ريركما نمو بعل اوعتسا ىلع هين ابم تركيا قل
 ملا عيلاداسنن مملوق انلان افدسلوك ةياددد ةباور هل
 :انئتساىف عبسلا داسض ةياقولا مف ةعيرز/ ل صوم
 ومحل مميالا ياك رهو اهارلح ةبراخل اح
 نومك عيسملا عب اون زم هناذ دقعلا نم هان ظتسا زوجي ال
 علا لإ تدل طر هوانثعساو هل احبت هيفالجخ أد
 ريت بن ناكاذإ فطعل حرا ترسل نوقلطي م أذ ءاهيقفلا علطسما زف اهس ءانئتسنل ل يبق نماضيا .هلعلا يبلع ادله راعف هلام ىهتنا دسم نيكي
 ا | أ امهنيدعب ثيح ةاملإو نوطمللا مك
 هانئتسرلإزعنرلفل اهواننو نزلغلر ادلا هج ل جد
 - ءانشتسيلا عج صواذا هنا ايف تارايزلا عل قنا
 ره ذو مهو ننس وكيف فوطعملا هوكي
 ةنكيوسلا داسني نعت مهفا ل نكك ب سامع هلأ قمع
 اعمل ان ذسسرلا نه لوعيجتو مولعم تينا مج
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 اذاام داسف اجرح ا ضيار | لو ىفخي ال اكايقيرفتر طا عبس
 لوهبج ا عيب داسفد اور صان أو لوهجتو صول عم نان عمج
 لهوا امدمد ةلوق هيلا يمغملا عيب داسنب ل ثجسو
 لرب هل عيناك اقسم راصام يلين نال ملا ع عم روكي أ

 د 000 أمر قو اهينع قشتسللا كك 7
 ب يملا ٠

 بهو اذ اكلم قبب ملح نر ةبعلا تح امبعو مزج
 رمد ولام نري ةررئاجة بلاد جا ىثتس قثّرس او اهيهو هناك
 كاس رج تيرم نال ةبرلا زوحيال ةما بهو لح

 بوهال و | ىبؤ ةملا ذطنت لو ةشتسسرلا6 نكي مخ
 ةلزنع هزرإ طفشت ماع |يقو بهاولاك لمي لوقشم
 ةوعلا)ءاقردخ ءايشم ةيبه نزل رظن ةصو ؟! شعره
 ولىغي هو ذر رارقرلاو هلو هب ةيصولاو هلوق موج
 أوا ددفلأب زم ضاق ربحا لاب ىصوا

 هل لاق ناب هل ثفاوا ثرلغل هنا لاق نأب خمسا ا |
 و و رصملا هطرَس فداص ادا عمل ريما ىلع

 رعت دس نمر كل تال هاد ىأ ادا دولا مرتو ظ
 هنأف دّمعلا ل تنيبح هدرعسو نم لب زل هنا 3
 لصعرا نا رمل صيشا دس (أقل تالوان



 دوقملا نمد بزععلا عزل دقعلا س قو قولعلا

 ةذإب لوك نا برب ةيناشلا هب نا نكممم ة24هب

 لعب همر ابنا ضعف ةرباث قادس ىهذتس درا نكي

 عيبلاو دمار عسي ةيعببلا لإ و ه] ومب توام وهو عضولا

 هعارعميراكن أ ىا كب لوقلإ له ةريفو اهبعم تاكا ةلوق

 ناوويسلإؤ اهل هَسمسب لوقن نم لوفو لح عيدلا تقو
 كدب ردا سلا طديركك اد غم دقعلا ف دوترم ريغ اك

 ةلوق فوتضلا هيلح أمم هب لوقل انوكيلهو هر لئاقلا

 درب قاع سيعبو ؛اهتبم ءاضعب بييب عيبم ا د
 نأف بيعلاب يملا عيبلل حرب قاعتم ءاضّرو عيمم ا
 انازلا زوج رل دهسا قع لعضو م ف_ ل فرح
 فاركهيمملاب كلزلاو قلطملاب اًملمّتم لورإإ لهب
 هارد محاولا لغفلا نوكش |نناتسس تم ليلا كوم

 لكلا وف مضل طفلة رارتويزلاب نلصفلا

 عيابلا ]م ةردّدملا قلعت نيم كود ج و ىا بخس

 00 زل 1ع ةيلهلاسملاو زيملاو تخلو
 هيلجبلا ل اوهور بأ طعس عيببل نمت عيا لاجحا انا
 قعيفاخف نوكب) بيعب عيبملا درب ىضاقلا مست
 7 وهه رزه يلا رت خلل نم لملاب شيبس هيلع لالا



 ىضقأ هطعب لسي سيب ءدلا دعب هعابول همرابزم حور
 ميفيزع درب ضيَملا )مق عيابلا سمنة سعب درلابضاقلا
 شملاب اندئامنأو ضبع ارضيه م شي لوزا هرشلا
 [ةكليزح هبنمرنع اب مم عحمملا هبقفل دان عزقنا م دمر قاس نما
 القنمت اكو هلق هموت ساة:ةنودج ,انشرسسسرلا# "نزلو ديصلا اذه

 هبط عيب نزل ) ١ىقن ةزوكب ديئاغاو راقعيربخ اجي
 زمض هر ) لوف هعضوجو تبث ام ىل مز علا قيما ج
 هيلا زال جامسحسأبتدن 18 ءاضتع لاب تباثلاو ا

 رملاب تانعيسلاذ :اذ راروضولا لع مرنم كرللا نم
 قعلا ةمص ةرورضر زم دزرإ ككلتملا بناج نحو داقتعالاب
 لطول نعد ىنعما) تدص 24 / ظفلب اهعهب ولف ةلوق

 ةانجيورتوأ_ ول( هلوقداهصحارد اعمر اةزلط 9

 لقعسو للود لاا ةهجا ظولب رعت كرولا تحض

 نمر نايركن اكول ذكي دهلدج ااوعد عيبلا

 اذب ,دنه تعب لاق اذان عببلا ةيدقعني ءلمثلاو عيبلا
 ةوكيود جمل افلم اجده ترتشإلاقوا ثيضر لاقف
 هدف ىلش هس لاو هناكف ءاضتقزلاثدن هن الا عيب
 .دقو.دوقملاورتمملاوه ىتمملاف هرامّحاب دّمعلا تشن
 لام عصا ثيحس ةضوافملا ةكرشل اهضعب و فلان



 ةكرشلا باتكو ةراشإلا انمسد د هرطتميام عيجانّي
 فلتغإو طوليلقلاو ةبعلاظفلب ةراجيزلا زدمنّو ةلوق

 الور تحادبفنا اسرلوييش زوو عيبلا مخلب اهداقمناف

 | لهطول بويل ملا :1لاقو

 ,٠ قع فو مجد م عيبلا ظفلب دعنا ةراحيلان ا ضرككرعو

 حاكللا عنو لوك ا فلا جلا شالا

 ةينلو ةشيلافزلاو 5 |ىنعي نيعلا كام ىل لايام
اد هوزماك حكلؤا كرم نكيمامي هردجع

 0 تك

 او ةعفنلل رمل اسضو ايهنرل ةراعزلاو ةراجيلا ظفلب

 ةفايضمامهنول ةيصولا لنا, مدترإ هزل لاما هوه رق

 لاقو ةيصولاب جيزتلانعرتعا | انااماو تءلادغبامزل

 كلاقؤ وعش لزرمرفحم نآلا كل ةنراف ىنبأب ةيصوا
 ل صل نم بمعلاو (ملكت نوكي. تليثلجتلا

 ىلا اهنجاكيد بسانملان| عم سبر رام ىو عبسلا بسانت

سس كلر ندع ال انو ايتام
 "ا

 باتكا إو او عيبلا وعم تبدو ةسكمك6 عيبا الب

 . هني يولجبامب لها ز فلة ناف انينافلسلا هلل قرو

 دعب عيبلا تقون اق هتقورح ريم هزوكل د ةعلا اذه
 ثوحوع ملام ن ةماسلاو عييابلاكلعف عيا >وحو

 ف



 ةيوسرلاو ةزسلاو باتكلان تباثوهو ايا مرقعل انروكي 6
 رو اهرسايلا غيرت ددكك مودل عيب هنزل سايقلاهابأيو
 رو ردرلاكل وبقلا طامتشا مجح ها ضتتف ةلوق ل جلد
 ةحيض هاضسقم هذولا طاقسرلا ونعم انه هك ملا ظفل نا
 بسرإإ ضتةن اصلا دع ةروصنك لولإلل جار هلمالا
 رشم ا بهوولو هلو ظفلل ل فعمل رظقنلاو كوبعلاو
 رعب ءاسلل ن عزرا جبري حلا هضبش ]بق عيبابلا نم عيبملا
 طضيف ]ف عيارلا نم عيببلا ثمشملا ةربهه ضل نم ىنعلا ريق
 ىلا يمل »رو علل دزال ةبجلالونللاهشرابشعارل هناف
 جرف فلوو عمنإ] ضومفمب سلام هبه ناف هبجلاص
 ل | تسر انكي | لهل اب ايبريب لذا لصلا اذه نع
 ىضَتْصر وكل ]صرلا ناو نمنلب عيبلاههع ظافل الا ندد
 اذكر ض ونزل نيعلا ك يلج و عا هانبم نال ةبهذوكي نا
 مفسر دوقعلا نأ تبث |. ةيراع نوكمال ٌةرجارلاب ةراجألا
 ليذلاب عيملا راو 5و3 هنوراموا دام نمضي أ !كقينابس
 نقوكو عن انلل نور نيعلا كِيلَمل عضو عيبلا نول عاقنلا
 نور ةمتلاوام بسس هناذ اكتلا فراخ ةعنلإ كام ابببس
 لحوي ملف ةبِقلا كاملاربسس نوكيرل ةعتتما كامو هبل كلم
 ]قو معت لا يكره عيبلاواع درلط ا مجازلذز اجا ةقراخ



 كلام لاري قرلطلا نزل فز تلاظظاغلاب عبرا قل اذكو

 فزلخ طولا لمةلاز |نغةربسرم قرا اعر ضو ُدعتم ا

 هلو ضوأ مدار ناوهو سكئرملا دجسأن مز | يدم نسكملا

 عرطاو دصو سرزملا 1 ل دعما كلمّولا نا

 رهعيؤيشلاعيانيزوكيلم اهقفلا«راطصا ف فلاب دارل
 ظ هنو نام اانسج هابي هيما ذا ذزويإصفنم

 فواسنو رذا 0 ل دة نا بكم يا

 ىواسرا ب ءارد هنم ضقّشنا اذا اهب ىّتشاو ارد ةْشع

 لدار | كلرتتوا مفعم ةعستلائولب لب هس
 ا لرمي باول فما اصور با

 نم" نم صقندال شال ازك بلوه ذاف زامجخ د ذنأب ادع
 ىوعالا ىف للا ا ماو ىشم لبا يد ) ضصولا تامل اًئيض

 '00 0 رزلحا رسب |دافصو_تيدراذ قاهشلاو
 ةوليئارجراب> سويا ا ىشاواعت نو ءارحسرلا "هلق نع
 ىح هناي, نما الف هروهتشتلا ةاذآو درر ف راصا

 ءارتلا وسعي ضوبملا ةنوق النوق هلي ةراهشلاو ىوعرلا مهن
 : تضصرنأف الهي بهذا لوقو نقلا وشلل مس اماوهو

 صن مهد ]) دنع كاع ذر هد نأ انام دتيرتش هسركشا هب

 ةيانعلزمرقنارال يوتفلا ديلح لبق ثيللاوبا يقفل هيلع
 را



 نمضيدزافرظنلا موس عير طوب شمال ةسلوق غلا دلل
 2بيرتشا هر تدضر نافذ ديل وتب )د نمل سس ناوشد

 اهتم لاّقاونا رشم لوزلا لطم باجيرلاراركت ةدلوص ١

 كيبل نكي شااء ةرأب سلجم لهي ة مث ضلب د بعلا
 ىلع قمل ارا اميل ب جزل ل طس فان اذ ىلرلإ وحر ديانلا
 ىف فلاو دراج لاق مث ضلال لتقتحا لقول هنأ كام

 ةداندلا بجيل وفلإ عومي لد ىلو الطبي ل ساهل كاد :

 لعب كعّيهناف اميلعما ةافافلا امتصر عت ةلوق
 هب لاعتسرار امل نك ل اصيرلاو فاح لبق نم نوكيه
 سلا رزه دكام ادساو عيبملا هت شاي ضيكارإ هش
 ضمك للا رو| اص هعياب ىضر نم بال لد هقراطإ اخ
 ةراقولإ) هب حرصا مكّل ام هرضوح ميكو هد سلجم ف
 مادو ةانئتسملا ةمدالا لئلا ف صملا حرصيسو

 نهئشمارارشسا ةلزض ةميزلا ةاّسملا ءانثتسا نا
 2لوص اهم هانلقن ارك |>بان ليقرابتخا عم هسسفت
 ؟ركصإ هم بعللا ةهلا اف لزملا لزاما رعينلا و هكامرل
 امرلو ةَقيقبح لأ عضوي ملام ئِشلاب ارينا اهقفلا
 و ةبمدزهام , نياق هزاو اناجموإ ص
 قاعيملا دسغب عيبلا اص /ازو كاك نا لرعلاذ ءاضرلا



 يلا ؤضاعرلااعا عنان مت دعبل عيبلا اذه دكامقتحاول
 ناو لزرع طبي رح هدهد دامو تعي فب ق حر رصم
 الاوا ذيل ءانرلا نم ىيش اههطاخسؤ سيل اههبارعاةفتا

 ر ةفينجد لدن مصدق ملاذ اههضافلتا وأاطاع

 | لدااو ىرطخيلاو قاغت نسلم راض

 اضيق ناكولو :0وقس قخ ناصقنلاو أو ةرايرلاب عيبملا

 ازواجيورلملا تو ”دعبزرلذب هككميال ةناما ىتشلادب ف
 ةفرصن عيلبلا دسم تارت ةمو هوا در
 هنأ ثازلا لسافلا عسلاب لوزيزلوهو 3 0

 رواجا ةبلاططا نع علتمي عيابلانافأنن اثيرشملا هْضَس

 جم ةناذ لإ بوهوملا عم جمع ةصوراخم عيبلا داسفل

 طقمسوفهو داررتس لا قس تهاولا نزإ ةلدويف ةرراد

 8 يشملا ةميالا هلو اههيس قرغلا )صحت ةمماد
 اهنا ام زر مذقو اكلم هعبأب تذاد أدساف عيبطا رفق

 ديضرمإر] ةناو ةسفن زم بهلاء نفسا ةلزنع هنا

 اذساف عيبا نوككل ةلاّيدز] زلام ةيضوعيزم زكر روكا
 رك مهنا عبيضبقلاب ىتشسلا دكلصفن لال مدعم
 هتمث جو ضبقلاب كامبل وقن انزل الام هيضوغ لجل
 ةياقولا مش ذو كريه ناك اد اطرح املا وكي
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 هلرزحياللا اسمؤرلااهلكولاملا ماكحاسبثنو اهبشاوحو
 هلو: ةيشاامواريزنتيو ارانب يرش اذا قصي هلأ
 ل زخيرلهنارلا ةبهوا عيب نم هو ىشملا فرمت طفش
 هك از( ةيراح تاكا دزرطورلو اءاعط 0
 ىرشا ىضياه قع نمذ اهني وولو ةلوف نا ضاق

 ىلع ىدر اهرلوتسس واهئطوو أدساف لش ةيراج ظ
 اذااماو تاياوملاءقانتاب 5 لا مرخيو عيا ْ

 ع!بلاهست صغبد اهقتعاو اضل ق حد اهرلوتسأ
 فموولاو ةفينحوبا لاق عيابلا مفعل ابرج ىفاوفلشاو
 عمرتملا بجرح اقو قعلا بحيالواهتمف نمد

 ةوقلاطفكولا إدا ىرلي ىعي زكرلا فقرا ل خبورةميملا
 كالا 9 دب ضأ 5 ىواتخ نم معه ذك قعلا»

 لو زاصا يصمرلاميزطابلا ل نردطبلاو ةضصل ف ؛ناعيإبتلا
 هزيم ادب شاول تح هموم ررإ د يفبالو اهصو
 رل زلصا مميامزساغلاو ذغنيال هقتهوأ ةضمو
 ول ىتحس لر ضبقلا لا ضرا حنغي علا ذيفرو اعضو
 رررلا جاذك د فني ةقدع اف ةضيقو_هخي ادرس كاش
 . هرشلل ىإ قمل دا از كدي دزا عمد ل وع رطل
 نمملال من ] قعيارلا نم ةعبب نرل د قعلا اسف إي



 عيياباو راقرلا تشل ادب يامل قل لنيراكولو لوقو اف

 لوقراكن ا لءامهن ]كت لحص نا [(مرلب ايناث دلع ىرشنل عيد

 امم ةللبهسا_ ارجل ةيسن ىوره دلو اوارنو ةيحلص

 ةتوع ةنلب مس ةورمملا ةسسش يور ندلذكور هيلا ءارو
 ضرزكت للا ذأ امم دبي ناوغبس ةلطام ةلاوليل عم ةراوحلاو

 زاب مها اةلاوخل ناف درذعلاتحلاو لإ لاح لاول
 نراغؤ سيفا ناكن | بلاط ]جس لوقينإ ل ثم | .كارضر

 الاوريو ةلاعلل تك بلاطلا كلي ىضخلسإ اذ اذا
 د هلع هلام اى ليحللا نا ناخض اةوواتف فور لص

 «ملهإلانيد مهمتنا ةيلعامسر لكلا ههلاك
 لمتنا م ةلارحلا هيلع لال مقورح الع طع سارلا
 لاترجلا اهابقو فلز اكلاس خا حر ىلع لالا لاح

 اقل ةعصر) هنو ىلوزلا رار اضن نوكب كاثلا هيلع

 0” فا كورلا ةلارملا ضن اخاو فورا ضنرمبرلا
 ١ داإ

 هررس دعب كسلا هل وق تن |لورلا هيلح لاحم كرو

 ' 15 اعدل راركك نا نم ةرشيزلانسزتنأ] ييعص
 م ابشوتشا اذا زلثم هيف ةلاحلا روصتل طبرلو لو
 م“ اهتم نير هيلع ل] لح اهيلاحاو لد نم فلاب
 ' ١ اكلاهمأو اع تاشات لوعلا دان نم ىرشا
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 للة و ٌةئارعست هيلع دا لحب
 ةيكلناف ةسيحت ةلامكإرمب ةلافكا دلت هيلع انتحل رضر
 قثوتلااهتعدوصلنرإ ىلورلا ةلاطكلا رلاطب١ نوكترل ديناشلا

 ذك قثوتلإو ديري لقكا مو لص رافع نيرا هاب عم
 ىشتسم ا ةروصم هريوصت ب درر نكن اخضضاك ىواتفيو
 معياو ةأوج نوكت ىتحير] صالا هاس طر نال فكك ن وكت ناب
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 ىنضرلا كة نحيي هانلظنامقناخيضاق_ ل طت نك رانشتسالا
 اههشمصا ةلافكك يوصف ةلاوحلا تيرسا مل لاي نارلا مهلا
 تبا واضضيتسشي ىيشن كهذا نم تعال ةلاوحلاخ رقي لام

 ىرأ ناعمتحت لاو لقف اهناذ ةلاوكل فراخ ةلوق احيرص
 رلو_ خلا هيلع اةدحلا نم نيد قن ةلاوخلا لعب اوما
 لحيضررلا نوكمزل كلدو ىلوزلارضغنر ميرلا ةيناثلا ةصص

 ةلوفافتا 2 ةلاوحلا_تلطبابضري للا هالات

 وو رقم لاوس نعبباوجس لا ةراجمالا دهم رانا ماو

 هنميشتساو ل ملاب قلاثلاف حيع !ذةديزكن ا رك امل هنن
 ةداجيل ارسم ةراجمرلاب وكل ل صألا رقت نيل

رلضقنن معزا الذ جملا تافءلو لارج أ ةسملازم
 لو

 /ةتبقفإف لورا ملا خم ةيناثلا نا بابل لصاحو
 مهاسن ةيلهتلا 2لوق ناثدقعال ارتد قع عرتيائلاف



 - ةيسليولساهناف هيف نكمي نامزىف ضشل نم ناملا عشر ىو
 ف*اج ىلا ظنرعملاو هيلا ضال ها وجم عادلا ىلا

 ند ناجم هترسسن ظن نمو ميل تلاوعرمق لول عضدلا
 نإ ردبهلاب هنعمعسفرا لذ عفرلاذسوسم ميو نو 7 هيلا

 اهي ناعم نينعم ا ]اكو ضبقلا 5 و عفرإ مك
 نمةلدعلا ة لح وأ جازان امهدجسإ ع -روملل 1

 ةلوقزعترلل نمم اضف ذكي لو نمترلا :ضحنهالا
 تبشرايخمإهيربسملا كاف اضل سو نم طرشلار ايخ
 دساف جارنا كلاو دا ا يك نو كرفم لمرشلا هيببسل

 اا لراوا ا ةاطمرا لاب هنا ىلا تشإ اا اكءاتأفو
 فلو يور (أي| ةثالث رايب ءارتشاوهو اتافوزناجو

 ىلاررزعبدساذ دز اذ هش اعيش ايلا هارشلاوهو هه

 ٠0) اف دحو فسو ىانع زداجو رقزو ةذلح
 مسلاب فهي رسلجبتو مو عيفشلارطلوالان نيلطلاط عب املا

 دئاوم با طوصو هوحنو تعفشلا جرلاغك م
 ا صونم ءداهش لاا كمل العتب انلذلاو

 اهرب قولا ذكه تعذب تطل هشن لو نكت مواوتح
 رمل حرم مايلسرلاخر كك العر اقبإ كدلك

 تادعض اف ىواتف فو ضسوروالوق ليف قولا ةسؤو
١-٠ 
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 كوني

 ىَرْساو ميعيسا ناولخ ادا ىلاهت ىلإ ةؤوّتوم هله ىضاإل مول
 وم لاله اة لوألا هيورمش كانو ن ظ يرخا اضرا|اهينمب
 طلو م فقولإ] قو ناز ئاجسورشلاو قولا فسوبوبا ل وص
 هنفرلا كحيل طال ورشلا اذنه نا ريع علاهردسلاف ليقو لما
 كوالا امةمئاق ةيناثلا,نروك# لاق تنرلامتحي امهفقولا ناذ

 ثادرشت ةاماعلاد هل وقف ةلعاعملاب ةعرازلاةلوخ ىعتلا ٠
7 3" 
 ةلجرلل ةويرازملا اريل ارنب قُن هنز) ةويرازملا ريض ض طخ نك
 ضرالا كلام نمر ل بلاو | مير ر نح طير طعس ضر الاولع

 ورد اذا ىعب <مامكتلا 0 رايزفجسرار 3:

 انونع و شلازل كايكنلاريصد امهدبسالو اعل رايذلا رش
 قالطلا مكامهدحرلوا املرالا طورشس قلطارن | قرئاعلاذكو

 تئوينو اهب رايخي ممل ابخوا ىمي امل علوا لا طش دو
 قىح 0 او تراتجحل اما هاذ رل لاو تراّمخا ناف

 زاطاب علما نوكي (أيا ةعبراىلا علا لم ىلا منا تماق

 لبو ذكرايخلا طش عل كوع هدؤب لو هرملا تنعف
 ماقال ناذ عيمل الترقب رقعب هاجرارلا مكوك نيلوصغملا
 ةلوفهيضطرشلار اي مصيف دل لمعلا ءاشنا هزي دام
 لاب فليس ىلا رحردإ ومدي زوال عابس ا تشل اراتخساو
 نم درلطم لورشلارايخسةلزنمب يتشسطار اتخاذ فرعلا



 نافد لوف (زللا عب فلتملا ةيقرق دقاعلا عاتسا عدمجرل فاعلا
 ضار يبخل ر نعومه ىزلا يرش رايتخمأب يادسفبر) فرعلا
 نُثلاِب ىريشملا هيضعي نالخ هعابول ىعب نهر طرش هلوت
 ١" وذ مولعم تاكا حساف ناكال رمح نهرا أ/ن افانهر

 | ةانامملا عش عمم: ا
 يشاوا درريفوانهرلا عفر هللا قي نك م لستا لبحر
 ىىداتةؤو ةلحلو ل ضكو ةلوف تاكضاك واتفُو ازكعبلا
 امال نكلا ناكر اذ ردمكشلاب هيطعي نالح  !بول ناضضاق
 لضكا ناكل ةساف نايك خكيام مكين لحل سليل نع

 .تاعيافككقارتقالإ ]فضح ابياخ وا سل جا طل ضاجم
 ةاككوض نسفي عيبا نإ ظيل 2 يادهو ىهتن اناس كسا

 واناستسا ءدسفدال سلجلإ ف هروضح ةروصو ناك نأ
 لج عبابلا لمح نيالع خاب ىل ءاتيضاقىواتف ورك مفي
 لل مابولو اناس او اسارق عيبا ىلو فراشطإ عين ملاب

 زاهيواسا بة دسف نقاب هريخإععيابلا ىتشملا حينا
 ثا دخت اس هلا حم طرش نروصلاو وى متنا اناس حسا

 أسارق هلسفد نيمولعم نيصخش ةيلكلاة دم او ل ا
 هيراحا زج هلو د ةريخرل شل سند الن اكنايو

 اهناىلعَد ةبراج ينشأ ١١ عر ةفينحف ا انح نسخ ور
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 اهدر ينشملاو امزر] عيبلا ناكل ماحب تسي هار نان لماع
 نع هياربل طشولا عجيف سانلا ل نع ىراوجلإو بيعمل نال

 عجل النه هبيماهنو هوو رصلا عيبلا ومو بيعلا 0

 هيوابوعرمناكراوس دسفيزلوهو عيبلاؤ ىصولا طش ىلا
 فصلا ل سيم ةسغماونوككا اضنآ انركد دقو دنهابوجرصوا

 !نولجاعنوكو ةلوف راةتسم هدعيوعشرلذ طن بوغيلا
 اولمستزلهنكك ةيراجلإ ا وجاررور_بملاريعغلا ناهالملا
 لاقو ليضفلا نبل جيلاق درو عيبلا نوحي ] نبل تاد:لب
 ةعانملا طيش ةلزج هدرا عيبلا روحي ةوجونا هيقفلا
 علذضادك اهنا لس ةقبوإ ةاش ىرتشاولو نوصيف
 ةهيحولا نع ةياورف نام بولس ان ا لع اهاتشا نا

 كنا >حرزعو تيللاوبا هيقفلا لهنا ةيو واللا كك
 ةيقهفلا بارز جحيم ديلاو ىنكاه كدا كيبل وحرل
 اسير شاول ىعدريرسلا عيسى ايل مهر سرفلا توكو
 نابع هنإ لعام ورتشاول اك عيبلا_زوجب جره هزار اع
 ةيراجج عابول داو تام هير اهلا نوكو هوت بلاك

 اهكرزا هل ناك ت راو تناك اهنارمظخرإ اهنا

 لسالع اول ىنمدرخل اللب ىف نقلاءافيافو هةر
 طش هزر) عيبلا لسفر خراب ىف نفلا هيلا تفي ذا



 لو لو مول عمرا ىل لاب جاب هنري لادا ىف هه طم رطمرهسملا فلاب ا, اذا ح نقلا ناكاذا ده ًالومجج الح
 ىلل عيارلا دامي ناخس أ مش ىرتشاول عي يرسل لزاممل
 لاق ناوروجيال ةرررعلاب كلدلاق نااولاو يرش زم
 ةوقءاهبلا طش ةلرنجي ]هوس نوكيو قرفياإ ةيسرافلا فو ءايدإلاو ]حل نيب قضي ةيبرعلاب هيد ناجم ةعسرافلاب
 زج لح قرح هبا فخ اول ىنعي نم ازرحو لعنلا ءلجسو
 لعجتو مورا عيإبلا هوز ناروح العن تشاو ا عيابلا
 هيواقلخ بوت ىرتشا | جا ىتعي اهطتاصمو نوتلالع ةعمر
 فل ذعزاج ةمقرلاد لدي ]محو عيابلا هطيخي نأ حاقرح
 زوجي ا) ةطيخيوأصيمق عيارلا هعطقي نإح هارتش اولام
 بوثلا نوكو ةتوف مدقتام فايل هيذ فرعإل ةنال
 باوثا ةجس هذ نا ىلع ابارس ىرتشاو ى عي اساس
 ,يعتسوًايوث كا ويزعم رتشملا لزعي اولاق عيابلا باغ ناف يرشملا ةدايزلا بلس رل زبك هدجفاذكب بوثلك
 رلى اظن رص هب ةظخساو انا..جساا اهو عيارلا
 اقيدوس هيرتش ول ىنعي نمس نم اتوتلم_قيوسلا نوكو
 .ةعل دنامهظفاءهداسسو نمس نمي هطلخ عبابلا ناىلع

 فعيام هز ال يرتشمارابخاإلو عيبل اج نم فصمنب
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 ايا ادذتم نوباصلا نوكو ةلوق رورعلا ف شنا هنياعا خاف نايعلاب
 ىلا ظني يريغملاو عيابلا هرككأص قا نعيذختا هنا. يظول نعد
 كوسلاسل ةامسم اكتشف ايل تاو عيسلا نام نوباصلا

 هليصفتو زحير اجا هيف ناين نمل اق اذاالادبملا عيبو 32و
 ديلاب الف نم كدب عب هريفللاقلجراهسقاروصوو

 ل ةياورلارع اليو ىرتشملا نولغل د بملاو ىلع نفلانوكيناوع ١
 يرشلاو دعيبلاهل عج 2 وش زوحب ضرك لة عيبا ذه رجح
 ةعِساهذخت نإ لعمل سم نماضرا ىرتشا يدمي!
 كرا طرشلا اذنه نال طرشلا ل طسو هته كم عيملا اج
 طقلاك عيملا زوج هبلاطدارد عا انه سلو ىتستما لم نعب
 ماهلسجين اطار شا رد <به5 الزم اهذخت نا د
 م اهتم هوز ختن نا واخ اراد عليول فصب دسم ماسملا
 اعتدنا ملم نع عرنج ىلا زل عيبلازض نيل

 اتفرما هل ص فد ملال ثا الا ىغعي كنا خلا زم 52

 مما هن ءاممتلم العاص ءانركذ اق اذكر ناضل

 ) غل فمما لبو سلوك مار رلاو ضقنلا نم كاد ابن

 دم لصفر متل ىار دمه رسوبرلا لاومزلإوف ةذوحلا ةنوت
 خلا اهي زولاو ل بكلا ىف نيو امسستملا يسن جيش نر يضو علا

 ةدوجج عم كد امهد نيلثما مسا زودنا ذ ةمحلا ف رتعتال



 تانوزوم او تالبكلا ١ نم ةيودرلا ا مالا نادرو امدح
 2تنيشو لزلاب سكتف 0 اير نم ردصمأ اروصقم اويرلأو
 نمزمنلا اعتز ايل لهار الو اولاب املا 5-0
 بني ويتخا سات / ةروص مزفعد وبرلا مهمغلو ةريخ ةيحلا هلا
 هداك س اقفل هنرل 70 00
 هطرشإع وخز كلا خي ضف شافو راي رلاتلطمولغلاا ف
 رم ءانثتسا ل ئاسم عيرا الا لوك دعضوم رك
 ا ةريعمراش ةدوجل ال3 هناكررّملاو ىفرفلا

 0000 8 اىالا ةبورلالاومالاب ٠
 7 ردع ةيوافتم ناوث | هنزل ىصوا نا امد ونعب
 لا ذكيدرل معل 00 ردزل ديحلاَف ثيحوورو
 دلاله دجلو ال لوقت وقل قرروا و وهى ا ىرؤج رلو دحاو كاهث
 2 ٍوفلاوفس و اساس أ ةيرول انك دلْطاب ةيصولاذ ضّفح
 2 2 نمد وج الإ لت البز الخلا ركيو رد دز ىلا نيقابلا
 - فاذلاو دول صتف دحاو لكك لد رقت ىدرلا قاتركمو
 9-2 ةلوق ةهيشلاردصل ةراقولا عرش 0ك
 هيا ان اهعيلام نمد رجلا لال بنس زوجي ]| ىعي فقولاو
 نهلا همفاضيا تالاكولا ف كلر تعي نا يبس كا
 بعزذلانعرز امي قتلللا فو هتمق د ممنور كا اذا

 هن



 مايكل هتاهسنجو تاهرتاف توزع ليكمل
 اهىقباهك له امد نعو د دوحأ) ةربعبلو نيرلا نما

 ناكمانهر حور سضج ان زاذ نممتف اهيزوتفااخنا

 هلوئاهيليؤغتمريد دلما نامظ البو ىعتش ا كلاعملا

 م كامزلازنمو كاطلسلا | ع نموهو لماع عمجتا صلال يع

ب ةلوق اههحنو لاملا تن ظفح .
 اع ة بره ع تاورلا عي

 عجارزمرع ملفي اكميحرش نع تسر يسار روس هينقلا

 اهنا رامهست اهل اهل 0 2 عمراملهاملا

 كافل تايولا ةمئالا طوطخو امك مع ارا مب ددر

 معنا ديري هنأكذ تس اماما ةئ

 اهتلب اقم نوطمتو ا ناومرلاو'ىضاقلإزم قبائولا اورتشا

 لا نه لزوم مسيار ا نائالانم

 تأف هشامر فخ النذل تاواملا ذه ا تقو ةدوجوم هولا

 ه.لخ أياما فكولإلام 2 ديا ناطلسلاو ضاقلا

 ةرولرمو ل رخام نام 1 اغماو ةمئدلا

 الادرحتس |ىقزلا !ماعا دلو مه ايهعب كام نم نيلوقلا

 رهامكقيلا هنميدقنلفلاقملا زرم هيرو هلخ 5

 بساحي مث اههرحو ىجللاو ربذلا نجلا نماترايد ف ةداعلا

 اسوة طال لل



 رايتعلرامىلا هعيوسر عما امئس او اهيا ايفريصلا شيأَتو
 لتنلا)قلخيلا نال ايي نا همفو عيبل ماوران ع ةرامخ هذا
 نئلواسنما عم ءامئت)د ورمل عب نوكيرلف همس عيبا لل
 رفرف نال نوما و صولا ىرا بيعب ىلا نامل لولو
 لن هتلاتا ميلر فصلا ءايش كرتشا اذا ىصولا اذ
 00 م طا
 سيلا ةرئرلا نمر ككن اخ وضاق فو هتلاا عصف هامش اد
 هيلابهفزاج 3 وفمعلو تو ةلاقدلإ امال مش اكون
 لكوملا عيبا ةيق نمو عيبباب ليك ةلاقا مصت فيد حل
 نفض)از دسصن) كولا عيبلا نوكييدلاو هيلا د هعلإوف هفامضا اذا

 امهتراجأ ين و ىناقلااهجأ نا اباذ ةلقللا و الاك
 امينه ورارجيراءلخ | مصهر جل تسسل أ اهلايعس | امد عب تام
 اهككله رق ديذأي امواج ةراجرلايدقتو  اهكّيه رعب
 ؟وئاهرمءامارغلا انما اذا ىنعي «امارغلا راج اف ةلوق
 اكلم دمباههنم ةراجالارزهنا عمت مهل ىضقأم لحب أسع
 نوذام ا لا كوه نوداملاي قا«اقب لم
 ف عبار قع ودمت ىا ةقفصلا قدرضت زوحيال ةلوف
 ىردما 33ص اق ناخذ ةعفشلاؤرلا ةهيار فها بسأو عيمم
 . قجأ, كي مرملاو هال شودجلو عيرلل عم عييفشلاة قفص
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 نمل دب للا مزعلا ابان ة وق رقشملا وجت ملثم عيخشلا
 ةنويرعلا هزم ظراولا ةسصز الو |مرغلاذ نود نا سعفزلا 1
 ار ل قرضا راج عير مت هديد نقم هباصأأم هنيه شرج
 ضيعللد جا وكل اهباصصل تش اصوا م لامست

 اهجوزاهرفبتلا ةمييزا رول دست تاو امعنم 0١
 يتخ اطدامهترإط نوح هراتنتل لام ايهللص والام اهتالاط
 هارلي ضاع رلازوجرل اد نجاع وزو لاذ اهب هيلع [مرطدرلو
 كازو ةينقلازمزقن تيجسهفرلخ جامل دقو فاقوالاب
 اوزان يف اهتحرل ل يمقن م دنا ناهي جرا دورس عيب اءاحجب
 لوزنلا راوجيزمةغلاا عم نرعل ضراعتر خا قاضيا دزمرمزوو

 هللابزلا ةوقزلدل وحلو اهبحاصل طع لامب فقول فراطل

 ةجيقيتح حزم لي اصلا تل بنس جرتسو ةلوش مزتما ئيلعلا
 رسل شا كسوف ضاستحالا اهي يرجب هذا عملامب تسيل

 مما وراح ررخإ زها عم عيبلا ده برا راو نم ملسللا
 ذاق ,وحانلف الوسام نوكيوانوصميركي ملام مهام نإ نالادساف
 روجر مي هب بولا اد وف داوججب ةناف دعلا فراخ ازدجيو ثيح
 انو ذا مدوهنإل هزلوجملا كال عب نوذألا دبعلالصوول قع
 راردإل مانو فويزل ءاطع زوي هن نص

 اما رئاراوة يلب 0 :ة!.اقمبرسل هنرل



 ليلا عرتشاوإ كلوت رد صلان غ ءامزلاو ةضعزلا انوص اهيشل ىلا

 هنمت ةللاقمف سبح قج عيابلا هزلول يرسل هرلومزم ةسسعن
 هاب اتمزركي ملف ةببام نمحرخم تانتعا هسنن اتش هن
 ' دبع ساولو تتوق ةبلا طل |قح) امناو لجر] هسحتح

 نم ةبزتشأب وري )حيرماول ىعي هزلوميزرم هسضن قرتشي
 راص هئزل ربح ق مسد نكي هرمزل كشاف سمن هزلوم

 ١ همعيلا لذ ةتزاجإ طعيضقوتيايلوضفرلا لغملا
 لك دازكه كيب ةروصلا دنجؤر مدبر نك سبح
 ولو عي اونلكسوه أراد دع ابولو 3و3, ىلوضفلا عيبلاب عيبم
 هقااهككل هنزل سب عل وح عيال ىيلاهتكاسل اراد خاب
 ةيضبقلعب هكام زم عنلا ّح عيابل يلف ًاكتمدغ صتو
 ام عفرلإ حو ] ناف ىضصِلا رق دفالخك ةبلاطل ا تح هلاغأو

 لا
 هنمولهلإ عيال يلد يرتشلا وه صتؤهاقنأ/ اذاامأو

 عل فو عارفسلا هنزل هال ءاهش ةري نشل هسبجسم
 عتداملامعمرغصلا اهرإول ةعينض كرتشا ةُلماراغصلا
 الرول ةميمغلا نوكيك دول ءل شلالات اهنرل مزال رار
 امهضبق ع قنمولارنو لشلإ هرامزلاهثرا رلاو ةيهاو_هيعت
 هناك نو لفت بخ اهولولاهالشناهنم ماعض ىعهتنا ةنع
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 نمو هنموا دسبا نم ترتشا اذارلاةلوقدهملا هءاتححضيامف ٠
 0000 اهيجوزأ تلاق ةارهاراغصلا(امحسا خو يدحما

 اس را لاقذ اذكت اره ىنيال ونه كراج كنم تيرتشا
 تاياذو دروب خصل هامش زاجل حقو عيل لش مهنا ناج

 راللد دز أمل تلاقى نحتزلاو برلان دب كريس مرا م

 اهارش زجل بيلازرل الجانب زلاقف هلام ىيرلاىكتع
 رار ىمهتنارادلا ةزصس كنب امه نيذادمف رادلا ةلمج
 بالا اراقحركي ملاذا ام ديقي نا تمني كتل بالا
 عي] ظفح نرلا نم تراومنملا جيبو نيل لام ظ فحم ةيرلو
 سنجم ثلا لوسنملا اب ازذاذ هسفنب ظومتحم هنالراةعلا

 رقية ولا حرش ذا ذكامهيملا هفرصيف ةَفنلاوهو هقح
 البز نا هيروص ا دياب و ىرتشملا وحد مدغيؤة لح ا
 ورسول ةركبوعيبملا نحتساذ هر هبت انييح مرهم لب
 قاةكساروهظ]ق عيابلا>يز نم دعاب هنا ىرتشللا
 اذافؤيز زموستسلا كب ةيلطف بز كلف ةنؤ صف ركب
 2تادمّيسار ركب هزخلامدعب هدمت ورغد جس
 الوربز ف هنمج قبذ هنم حاب هنوك ةيلعورت عجم
 فات خرلا ند عيملا ثق طرتشيب ل وذ امم هدطعي
 عيسلاو نقلاو | عيبملا رق ىف ناعبأتملا فلتوخا ذا ىنب



 اغلتخسأ ناو ةدايزلا تزل كح انه زإو نهر نم كح نا
 لاقو نيغلاب دبصلا!زهتمىرلثم عبابلالاق ناب هه

 نقلاف عئابل ةجن فلاب نيدبعلا نيد تميز درل ىزشلا
 ويطاواذع ناو بل عمل وا عيلان يرش ةدح نا اكوا
 قاذكث لاروع ةدلوا ىلا ءلجواخلاحح اضيا مق
 رادؤزم أرك رحو مب كلَوق اهيجنو دم اقولا

 قدرطاب هذخ ا روسبق موصعمر سابع هلام نزل برحلا
 ىف نماتسملابارابمتحا ىئفاشلا و فسوي زل اهراس نامك
 اذا اهلية دن| وغني هديحو ىلولا نانو سوت انرادد

 ةهزدؤأم توكيدل نيد هيلع امول هن كرب 2100

 ملم ناكن او اهدنعا ماو ةقينحي لا )تع مطوملا كلم

 اتلطميل اكلم زوكير لف امغلا قح قلعت نح يعد اف لوما

 قالا ماقنازك ةتاكم بدو دنيب ىقح اركاوبرلا ققتبف
 اهتلا ةركرش نإ نانعلا كش و نيطواننلا يبو <:
 مسضش هيلا ع ءاوتسا عم ةلافكلاو ةلاكولا_نصطتي ضو

 ”0 ل عكداضلا ةكش واذكر اهنماونلا
 يملاذا زاك ضارن ا هبلنكك لفكر دسم ةلاذكأ ةلا وحل
 اهقاوولمت هلال اق ااطممضلا ةغل_يهررغلاو دل فو

 ةمدؤا همر مضاعرشو هسعنملا نر ماك كى | ابرك

 ا
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 لفكر ابر ةمنيو مي تلا لاماوارلا ةبلاطمق
 لوفكلا وشو فبالطلا لوبقو زك نراغل نالف نع تنك لو
 ميستلر وقم لاهو أل يقف لرنكلا ا هل

 سدااؤو صاصتلاهدودحلاب رصترل زان لضككنه
 نيد هنأف ةباتككل لس نلافكلر وجيل ىتح ا هيصم ةنوك
 ايكو لادككو كايسو 'رهتلاب طقسد وح ويصر

 اجلسي...“ نوت توو»

 أك اضن ليها لح ملي هب لينك وح ةبملطلا عزم
 دبجلا لورا فلكيا ملاوهو خربتلا لها اهلهأو الاموا
 هيلا محشاهترئاذ ىا دإ لومكمدملاد قتصلازعبالا
 ىفنلاواضنإ ) صرلا صسو دزوب) ومكم ةيلعي دل د
 لانكا وف يل ومك أو دنع لومكملاو هي لوفكم لادا
 اصقخهيرهتن ليك ل للا ديلح مل نمو داو سضنلاب
 ائشاقلطم) هذلا_ىهو ةلاحبزلا ىنعع مسا ةغل دلاوحلاو
 لدين وبدملا ديلعلا تلا ةمدملا ليحل ةمد نم نيالا لقن
 ليقيزمو دا ]تحولا ت«اضيالاّوو ك1 لاتحب ادلاو
 انكهب لالالا وأضيا هيلع لاسحمو ديلعبلاتح هلاوحملا

 اهيصضارف وسلا باتكذ انس رشم معلا
 ءادإ ثيجيزم ةلاوحلا و ةلانكلا نيب عيج هنا ىث عجساف
 قالطازاجإزإو لصالا ىلع مارلا امعنم دحاربلك



 طولا نمكلاو ةلاول تناكل_ تح اجبر جلا لح ا يتعد حو ]ك

 اند ةيربم اهل دلارحلا تحخساو نعمل ارابتحا ةلاوجح هنا
 مهيلاطلا تونزعنو هاسرلا دع صالاو رم ةلافكلاو

 ديصينإْغبِس لنمكأ ةئابإ 0 لل
 - فلحلاب تناك ن اذ ءاسالاوا ءاوالاب ةئاملا تناماذا

 ةرابخ هدي يد بس فلاللةبام لفي فلعل رض 3

 فكر لام ا فواوالصالا هلا ناو لاق ثيببح ةياقولا

 هئاِهاوإ ل صالاءارنأ 1 هءاسديف شيحلْيمكلا

 فضلا م دنا انود ءاريب_زصرلا 1 همله نود

 لصرلا نم 3 اءازل ةنأذ ةياقولا نم الكيس هاند أمل

 تيدا ناركولو لمصالا هارب نيكد ه] لوفكلا ءارنا الو
 0 حلاص اداه لوّبراه وطعم ئابجرم

 بااللا اههنأب و لس صالا نعبر يخس تلا ةلعا قوم

 ”وحملل بيجسودرل رورعلاو 2 لفكر لس رلا ةأرب ميا

 مجري روزعلا امض زال الاد ىلغروزعل اسم ضاع ١

 مجنيو زازا نمدلتنيسو انك امض ةقيقشلاف
 الا ماسي نأ لعب عيهابلا ىلعيرنعي ءاننلا ةريقب

 وتشلاراصرارلا قاَمَحس لارهظامل هنزل عيابلل ءانيلاو ظ

 قلءولخلا برم غي ضإ ف فبولو لل بئانلا ةلزنجم

 رت



 رثكا ءانيل ةمقنا ااا ير مع لوتس كتسو بانك نس ٍه ش 0 روكزرلامهاكوبابل ل سوىرشللدملقض ةياوراهاظف
 : راواهيمقنرضرزلا كامن | م غبنيضمزا) ذوق نع 1

 (ويررقلاب ءانبلا يقرا سعرل'ناملحا مت اههيابل ءانبلا ٠
 ىل هعفن حبر ر ويف نوكبن ا ةلوق عيبلا لل داس !

 ىلا زيمر مفدازا ارمي نإ سلا ر وصد نا ىتبس متاذلا
 + كامي ةبهوأ ةيراعو | ةراجلوا هعيدو انيعيخلا
 هناء دينعدوا ديلا ١>» لاقماهاسداا رار وكما

 ىلع ةنيبلا(قاوتسملاو اهيلع ةليبلاةماقازخزجو
 رضاع عجيب ليلاودنم ديلا ىد: ني هلو هاما
 هنزل ديلا هوفردملا ديلا ىدنر عب اند امم او عضادلاىلا
 ملم لف اهاوند ع وكسملا نرمي اهيلع ةنيبلا ادا
 لاق اذا امام ثوتملإ ف حر صلو هاكر بلاي خ نم هذعسا

 ةريلا ةماقاررع و اهشراحا تكاهامدمب هيلا
 ليلاىؤل اهنصضو يملا ناو قسما ا هاه جافا هيلع
 نيه معفنن | ومارلا لا مجيرزرا د) سلخ كيلا خود ا
 ةيلإو ةائسلاروصنو عاجلا زل هس عطارلا نما هالبخأ
 الّرلد هسفد كاملا ل عجسولو ل3 نايبلا ننشر هاظ
 نّيعو هسفسس ويلا عملا كلا ا ضرع ناب ىنعي هائشأف



 هارتشاؤ هلافامب يشل اغاف اذكمتمقزلْسلاقو هتمت
 ىلع هربنا يرش اذ يملا ضعب كلهر قو هئميت فوض

 رمي م 22 ىلاهلا عيبلل لثم ةرامد مير رملاب عيابلا

 ضع ةينعِلاَ ةاكملا هذنه هدب شجن نع هي
 ناو يلا ولف لما اهنارهظ مث اهني ىضحاملا نيغلاب
 ردصوتفا هيو للا هليل اذكى اتم هتبقي ل
 اذاومنعياملا فتشمل ارخا انا انك مراسل
 هلوقن عيابلا رهف إذ[ عاتب ةرقعياملل ىرتشلا لق
 لغو نقلا عر عيابلاة زل رريق نارهلخ قت هن دعلابض
 لاقريلوصنلاعماجمؤو د عاناذ فرتشا سلق عيبملا
 الوعبابلا ناكولذرموهاذاذ هأرَْص قانا ريال

 عارلاناكولو ُئِشنَعلا لع نكي مل ةفورعم د خا ٍبياغد
 ىعوه ع جر مضلل خو زيشملا وو ه نيا عرزيرل
 هبافو اننهر دعانأذ ىعتر | ةلوف ىهتنا ةمدأب
 نهر ا ع جيد زور حس هر | نب ع نق هناب رقم نقلاو

 م هيلخ نمل رعب هارش ناكولو نقلا لح هني لب
 طا (نايدل ةلوعىهتنا ةعياب ىلع هر نقلا وعرب
 2و9 ويطراضحاب بلاطيال نهد اراضحا
 دجا راضبحا دحا هلوقنم ءانثتسا لئاسعىقالا

 ا



 ليكل ميت هيلع نا :ردقلادوب غلاب لفك سو
 رسبت رمح ل ناف لل لونكلل وه كذلا بلاطلالل ةنع
 ا ملدا دزاكم ماخو ددوب ل ومكملا باغ ناف
 000 ناو هسبج ور زحب وتضم ناؤةياياد
 رث هردقلا مدعوم هنرل هب ليقكلا تلاطيال
 بحي اهدا هرم ضر صنم ىإب جباوب هيننرخ (أق نم
 دلايعو هسضنلع قائت )ابل ]سم ددمرماب هريغلع
 صال عجن ىتعنلل ناز هارتشا | منمتو هنير ءاضعد
 نامهظدرو عضاومؤرلا درو هفرصو هيلا هر عطدامب
 اربد. ع وحر فنان د نم ,شتس !لثاسع الا هلو
 نئيزددو عتب هرما هاون للاسلا كلت حمم لا مث عفد
 دارنا وقس به شضيوعتب 0و ها ىلإ ةره
 علا هيض لريال لذا ضوعلا هي طرشي ملام ةبعلاب
 لإ علا نادمد قو ويسلا ةلرنمب ةضواعم فش وكي
 ضوعلا طريشب ذر ل رمال وري نا ( لص اهلا دعا ُش
 لمس لعي_ىض رز ةرججلا يفر ارو يع بج ناب دا ةلوق
 مناف هيلع بيجو اب اما نوكي ]لإ اهيب هيغل ما نم

 ةلوقوحي د ايكوريفملا دامب خيوحرلا نه هورس ]
 نكّيرلاع مضي نا غبني و حم نيرب دلا ةلانكأ ع صندل



 ىّجح هاررلاو ءارال انرلا مافي زرمن رنا ءأضملاب ةّيوشرعن هطوعس

 تضماذا هاساالو ءادازلب طم اهيا عم ْلَمْمنلاِ ةلامككرصت

 طقسلا مديرا درك وارض اقل انوناب تررغتولو اهنرل ٌفاقتنولا ةدم

 رادع لرلزت/نعيرعدجو ةيارلاط مابا [ىيحص انبد نوكيدزرل

 صيبا / دز عتلاب طوقسلا فيي لزلرتس هناذ ةراتككل ل
 اهممضولا يتلا نك كب ترهل مظفوخاتنلا هيوملب قحاب نا
 فيااهنودب طقس هاهم 30و اهسضضوازميصملاري طداو
 ىنعي ةزجإ ضكللو هل روكا توكو «لمالاو ءادالان ولد

 فرب ةنذاوارضاقلا مكحب ةقفنلا ه] نمر ضةدر ملاذا
 اهقفنا اذااماو ضار ةّدسارنعبرهشم طوا ةفاظلاءوم

 ال نبوع عوجرلا لف امهب تررقتام رعب ضارقسالاب
 فابو | ينيب ٍقفلال صح هرو دعضومؤ عصام ةقفنلا

 0 اح رابفك لعابو لع امن هاتوا ةيانكار دج

 . هيلعوزلازمدلنكذخأي نا ىرمإ ىنينيلا جفبويدملا
  لعافلل بلا ةغيصوعرخردذ ةميق عدا امراضحإو
 نمرل لالا ليك ءاطعااع مراعي عملا محير فى لامفرلا نم
 تش ملول .كووأ ىصو وهو د فدل يقكل ديار ما نم_لط

 هيو هسفنر مك ءاطعا ىلع ل عيويرلار ص هناخمبرملا
 هلوضو ةباتكا لرب ىدا اذااماو ة تق ىنثتيمو ء)وق نعم
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 #5 ارا والي "كذبا

 6500 توذالد ملوح |! اها

 اضقلا اكرم |نماولخض زهران كر نكل د وسسو تلبلا

 تقماذق لدا لافتا 270ه ظ

 هل وئواضنا ناترنشت ناتلكسلل ن اتا نوكَم دفن

 كاي دلما ذاب ءرضرسلز هيلوققاذال ءازحير فكي ناف
 درس ؤرظن ل ىغخالا كى مملا دال باكل | اذاام

 نقلا

 كلعت هلق دنمو ديضقلااذكو تلاارعب هزركا ةرره ءأيلا تنزق

 لك (اكجحالا ةشللنقو كيستلاؤ انك هايارلا اورمترلا 8

 ك دعو انسحموا ىنعمج ار سإ ب ىلا نيمو راعت هدوم هيلع 7

 نماولخعال بلو اهنا ءاورلا م ١ انيمضترلار 537

 < ف واوهلزم|هيبحلارص منلل ةككل هدنمو (”أرسالاو باجيرلا

 ملعب مضل اشو لرصلاو ةباحأو 5 ديال

 2001 اوا ةنينب
 ال داهشلا و سلوق ىل امن هللا ءاشس نا اهنيبسسو ةحاهشلا 1 ٠

ةرتصم هاشمملا بأ ةنياعو ه هربجحس اداره
 ف 

ظ غلب قداصر اضاع ةرابع ءشنلاؤو اهانصم
 ةدامهتسا 

 هن اههرئجا كانو 200

 و لاعشاو ا دومتس همهم انهنازروشلا د لاّقدو بعصو

لطبم ةيوماو رهو مرج عرش نمل ذك مشسد
 ىرملا ب



 7 ره دلك ؟هنافاهتاك نمو ةداعشلا ارتكترلو ىلاهتدلوقل
 ا ٍقمسرل ءنسا ةوسلاو لاعبو لضفا دل فا هريسبو
 : 5 اير الامحاصبو اسلاك بلا ص | وطق حالو كلاما قمهيضي

 : بويشو جدالولاو ةلاكبللو نلمس - درر قارو دوم وفلاو ةخعهنر

 1 . ل#روا ناطور اهرغلو 5 ا الاجرلا !اهيلع علطيرإولا ءاسنلا

 1 كمال !!يفي ف ةراميشسلا ظفغلو الدبل اهلوتقو ظراشتو ناتاماو
 7 ا . ةيزاو هيوم ماب كجيوي ثااما امهر ىضاقلا لسحب
 1 | حدا موش و اهييشاوحبو انو ةياَم دااذانك لا
 ' فد ىواعيد| يعج ثوئدالف لين دال اهيملاو لصتفدلا نم

 ءاومس ةسضن لائشلاةفاضا دعو ىحم ىواتخو دراكولا اولا
 دنع لاب اهيّصخ عرشلاو ةعزانم او اديب ةلءيعمام
 ادا ةيوصنلاطع ريال نم يللا ثدي اذا صرلخل هلم
 ا” لد ردا الكون هذراخ هر ئذم لاو اهيت
 ١ سب ةدامشلاو ءاضتلا نملك تلال ل جماو بانك ةثلشل
 اهرب اههؤرا ىوحدلإ جما معيتسرمتسملا نارك امل ور ضل نم
 "0 ماملا ءاسلاو راسسسلاو فنارصلارتفإد امعي ةموق
 - قاطو رادع |رمزسجد ساو لكو ارخمرلاب نيدضنلا لوا لب تم
 ىف هاهرمتعبو ىؤرلا نمر زي هو مضلا اذه فعيرز مزح

 0 نو ةملا زسرا .ىسلاوانهو دارا وهو همدو هند

 ا 0



 ١ نكانوباجياممعل يسيل ة ةمداقلل ةرط هل ررم لجون نأ

 ف هلوقار معد را نكل كزلدلا يلا لبقو ا يباو ملا ف ِ
 ىلن )معد نع هد ل ىحب نإوعيسو ةراك ف فيكم ةدئكلل

 نودلانا لو دب لمجنو ثلا و عيسلا و ريل لها ع د لوق

 عنملاب بهو هيلع قيضي نكتو لغدرلو نيقيالو يرضدرل
 اربح وخيح نع عنمي الو ءاتّسلاو اكو تيكا جرش

 ريك لعل كك زمذوعنميو : ةروشللالا <اتجيامر جة دلهاو
 ىضأتسيل لجسا ديا خب )بالو شرف دل طسزإو ىشاتسي

 نإاثاقلو ل! بيرغلا ةقفثا نكون (اكحرل رمش ؤازك

 اهلل ةقفنلا ةنادتسالاب ماعلا مابك تجاه ل را ع

 ”امزلوغمب هما ةسانزكي دل هرعاب هدعطن بحت نزم ناتسا١ناذ

 ىلإ ااربخأنلاب تون حاط عقحو 3و ةنالتسرلارعد

 ره عجوزلا ةيوتيب ميقلإو اللا قح زر]) رهاظ و هس فلخس

 ا لدعلا بجي قلل ف لاّفاهه اىحرل اييعم

 1 كيلا عبد ندر رز قدا م اعلا فلحرل هلو ةلوم اًءطو ل
 بائس فسلمت اذا هاذ ىفنلاب ةلاضكلا وعبد ورلا مصتدل

 ةفعبر امكن ا ومد لوفكملا ك1 4ب هيلاطم ليمكلا همي دلو

 مابا غافيلعتلاو سرك نمل يجلب ةداهشماو دنس امك

 ةنايسي دك شلع ذاوف ة 2 اء وعر



 ءامئتسرلا و ها زجومال كاسم عيرطل رج فلكي م هميم

 ١"لومر راو نا كيرسأ دهن الاول ىلا ملا نا هليصفنو
 0 نالف نا لاقوأ اذلو هلا تفتلي ل هردق يردا
 00 يشع نااذمولا لاقوا هملق كدحاالو ىل
 لئاسمؤرلا ةةبلا ١ تْفَمْلِمَوَ ىروارلوأ هرذك تييسو
 اذالورلا كرو لربط عرضا ةلاغلحي ال هلوقنم ءانشنتسا
 ةفلحم :اممىش هيلع قيزبالو متبل ىو ىكاقلا مهنا

 يللا ظن فقول لام ازكو ياشلا ةماخ لوتومو ىضاقلا
 ولاا اناةلق ىوعيزلا نع نيربلا فل انههو فقولاو

 ناب كلدو ةقلطم ةلايخلادلا متعب 2 ىلل لع لارلا سكب

 رولي ف تكشهأ م لعب اههفصوو 7 نام نيني م
 ةمددولا َْص وما نمصم ىجد اع هربا ةعيدولابر 3 اقاف

 اكوا هيقنلالاقو ةمردول ةَهَق دولا فرحي الاو
 انكر فلج 2 ةىملانايبرعمرلا ه اوعيدعمسن رز
 ىت دا .| ارنا ننوه نه |ط 10 تاضماق 5 ىواتف

 نك لق ناس مو بوت هدنع نهر دنا لج ى نعل جر
 ركل نمزربرل هزإ تفرعيدقو هَسق» مدمل رلومج

 هر وعش ارضاح نكي ملاسيذ ًاسولعم نوكيرتمس هتعبق
 كيرل هناذنيدلا نم هيلع هه ا ميدف شوملا كيا نأ

 ا



 ةينقانملوهجلاب ةداهشلا ف هلقنسس اكذريلا هيؤرعم نم
 لوقلاناذ نهرلا ةىبقزي نهترطا قلك هيلع ةئيبلا يقي ناك

 مايتسرل مدعب )اة نمل ركيوب| هيضعلا نا تفرك دقو هلق

 ىذااذا ىف بصغلا وع رث لاح اذكو ةمبقلانايب دعمالا .

 كلها عب تيقن يبي طو البع هنم بصغ هزار هلع
 اهتميقرارقبف ببماشلا فلحب ةنيبلا ةماقإ عيزبعو
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 ىقاوةيرسلا و ماكس قاونآو بعاطتلا لق لرشلا
 فيلا ناسدقل وهسحح ىوه )لا هيد عمه ملا كثلا

 د ونمو هديل ىعو فيلحت نيلُكفرلا ىرعبجلا خذ
 ةرول اسم اماو ىوعرلا نحف لح انه فيات ناف

 لووعدل نع نيعلا فلكي الف ًةقرسلاو بصغلاو نهرلاو
 ةجبرااهيذ لوم ا ىوشد عمست ل لئاسملاف اعينراق

 بي اهتس ٍتاصد هَل انههصللا هلامايكثرلث ل
 ةتملوهجم قجلعنلحلا نم ةائثتسملاللا لا

 صل طلغوو ىوعيدلاب ةيراو ىوخوزلب امهنم نان
 لقنسوعبرا اهنا تهرعدتو ثرلث ههلامف دعلاو
 هداهشملار اوج مدع نم ةانشَمسملا لئلا ةيناذلا رع سملا

 سغنتلاب ةلافكلاب ةداهشملا اهلّوا ل عمو لوهبملاب
 ةنيبلازعانه عملا ع ازارماظلاف ليمكلل ةلوهجملا



 زا سل هه ىثت ين ا غسف هيلع وتطل يفك لحي
 تلاقام لوغلاو اعبسس تسلل ئاسلب جو اضيا
 ىّضَمِلملَتنمإل ىرعتي لجو فو ةنوق مدح
 هباعويرملا زم ملل زواحتن ةلحاو ٌءائسِعو ىأ هيإع
 ًاضقناكهنموعتدملا كاملا دعا نيرا هيلع مح ىزلا
 - كللاو تنل كل د لها نموعو ىرتشم او ع ىإ هيلع

 ٍ ةيملاب ل عيابلاوهو هنمءاضّملاو ةنيبلابىحكسملا
 ظ همست ىبح لوف سانلا ةفاكمي ةئاملا ىلع ةرلصألا
 راوح اطئدإلا قح يرحل نر رجس نم كاملا ىوغد

 تاو يصون مهلك نلاو ءاصيسرح ا قاقرتس زوج
 و ضوسزاكو هديبح مةنوك 2ع: هدع ةباين هلل قومبح
 ةّمابخد علا قمح هزل كلملا ف را لكلا روض دخولا

 هيجسوبأم مدع كياشلا نع امصخرفا ول بصتش]لف
 ىلعيقتعلاب ركحلا نا ىنب هعورف و قتعلا الل هلو
 اددرل ذاب سانلا ةفاكى لع كحق لطملا كاملا ف دبع
 قنعلا عورفد ]طا انه يراتلاب ديمي ١ كلزلف ديدع
 لغسرلا ىلوماغيورفؤ ةئاتعلارإو نم هيلع جرعتيأ م
 كلمو قتح ةلو هالولا باتكدب لفكت امل حولع الاد
 كلم هل لاّمبو هريغو ءارسلاك ببسب ديمي طمياقلطم

 رض



 هلزومررملا اةردلا ل 0 مل هنزل اضيا] سرع

 ناسلاةرسكلإبرككل كب اقلا و ف مهلابركإل كنور وب ىف عز كدخ

 لص ارح هذا عج م قرلاب رارقا هنعق سب .رحان اهو

 ةنييلا ةماقاولع ج اتحيرلو لضرلاب ىل متم هبررل هلوؤع لوقلاف

 ةنيبلا (قاو هيلع قلاناسن ابا اذا نكل ةردلا هاوعد ف

 عفت ةيلصالاةيرملا لع ةنيس اهلماقهناف دروع سقت
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 ا

 1 520 اا يدوعس مو

 تليه وجي يزن" قوي فجمع حب تلاع وجبة يفوتطال اجر ابجتم جلوس ا جيضوو هدم د يسوم

يرح بذا  قرلاب رئاولو قرلا ةنيس
 معا هنبس لبقن ة

قنلا ا ةنرل هناذ عنام سيل ةيرحلاف ضّفانتلا 3
 امن او ض

 رفض ملخ ماه لإ ) مشع !21د) لبّقيامف عنام ضكانتلا

 ىدبحوهلوقي ليلاو دو لص امانا لاقو لجلي ظ

 لبعل لوقلوقلاف لحر جيف كر فص نيعلا لوم لوقا ذ

 نكش كي وهو هيعلي لب هيلعزيلا توبث فرعب طهنال

 4 هضفذ نكيراعجر غبص ناكر ااذكو يملا عمدروقزوقلا

 نزل هلوقلوقلافرحانالاقف ليلا ود هاعبذا نيع
 :م

 ديلاود لوقدو هسن نعرعي ناردقد ملاذا 0

 بنل ارهاظلا شيمنم دملاىدن ل وق ل ملاذ فلبع هنا ٠

 عنامنيدهاشلا فراخ هل وص رافصلا ءاكما قازك
 /ةتقد اوم ةداهيشلا ف رّصي دنا عا ىوعبرلا لوق نم

 ققوقبج ىوعيرلا دقن ناهد عاهتملاخول تح ىوعبزل



 ماهمماوتاىي 0 ناكل لدي ليسو دابعلا
 | ممجسلاب ةياعل دعانا اهملخ ام تملعتأ

 ئئاجشلاةافنأكىوعرلاو ةااهتسلا يب قداطتلا نا | ةياقولا
 |ظفل طرق تشدر] |هذنعد فيِ ىلا دنع ادنه ىنعمو اليفل

 انج ل2 و عقد زرأ, ىفح | ريقادتا شكيب ىممم
 ن2 ةلابرح او ة]ةسمملا ةدايزلا عنم الور خلا ؤوقيام
 تأذ دامو قلاب رختلاو فلاب اصدحا دهّسول ارك
 فزلتخاو اههنجكة داعش ف تعقو فللاب ةداعبفتلا
 امرا فلرلا وال ةلاءمخو ةرابزلإو نيدهاشلا
 نإف شع يضل ةرشمبامهدج- ادهش اذا
 اذككرملو ل هع ةرغعلانرإ ةث و ]قنا امهتداهش
 راش هني دلما ذحيلخ 10 رشح لل

 وانرها هلادج 00 0 0
 لكلا, وامس اضر لك و هضو وشفي و فطملا

 ظ 00 ا اير عل امج فلاو
 ليلعتلا كرد يرحم رلفر شع مح قاد سوس

 فلإلا ع ةيبرعلاب ىذا ازا لاهو قلي ن 0

 نيد قرب !زكو ةراهشل أ. نفلتذ اطر هنااا داو

 ل



 2 تا دس فيو زو هدوم

 رابتعرل نرصامما ضعدلاق ةمتو ةرشع سو_ذنع ةخ
 رشع ةهبو فطع فرج اد هدقعو هيبرعلاب ذيجيزل

 فراش باب نم هينقلإو ترفط مت ليلعتلا هّيؤاويرل نكك
 رض يولع اهقاج حا دهيشب راق شيحرلقنلاب يدها شلا
 ىشرشح مجلي ىعتذللو ةرشعو :فضإعرجتلاو

 «كهاشلا فانت ناىكداوس عي |أيهلداب ىضَمي <لوو لمضي نا

 ايدج فطعلا نرحب ةاَمم ةدابز عمدجساو دمع

 اهكفطعلا فرينربرر بخل لح اهلمسا ليبي نيزقح وا
 ”الياغدازعتس ناب رمملاوازكو شع

 فلا عا مهتد اهشس تابع ةناذ ةنام' فلاب رفكرلاو

 عاتعاهتلإؤ لاحلا نر تمني دونا ىتسا ةفيصح ادع

 وثم ]ماوه ام فزاتبخ الو جاورزرلاو لهل هيف لصالاو

 الاوز قألاب ضعيف عيتلاف نالتخيرلا عقو م تبق لضعلا
 تقباطتفرصأالاو فزلتخيلا بجودرل عباتلإ ف فراتخ

 ًالابءاضقلاو ىنعمو النفل حوصةلاوه امك ناتداهنشملا

 ةيلعمرماو ىملا قافترل لب اههتداهش_ لق

 ةيفعازضال هنزل عامتلارصات ورعب كرشملا رذقلاو

 ع عيا راصف يناهلل نمر ةعلاوهر وصقل نزل نلعب

 ةيالعف ذلك يعرلا لطس ةىتسدهاشلا ىراتسا



 رع لمت ىنمي ةرطعلاب رخلاو ةبهلاب امعرجس عيشت جوت
 رطن هرذوا هانم قيداطتل نيفلت ملا نيطنللا نلعب ةداهشلا
 ةلرلالاىفامممفاوث نيظفللا قياطت نم ةقينح ىلا دارم نال
 000110 ةيعلا اتههو عبطولا قيرطب
 ّْ 0 تخرب ل كياَعْلل اعضو نيطغللا ن اذ ىنعم ا ععم

 ةعبالا سمانا محا هدو ىتخي الر هاذ |جزهو عشلاو
 رافيتملاعم '0 الا ةسداسلاو ةيسانلاو
 ' ةتسلاتداهشلإو اا هبااوعجاو لوف ءانشتسرلا لا ةجماجس
 موي ةلوث فد ةلإو ةلوبع مريخ ةانئتسلبا لاس ىف 5 روكا
 امتي: انردف نإ ةأرها تعبوا ىضيب ءاضقلا تحل طز توملا
 تماقاودتِك خر مما تعئداو دعب تاهو ًفنس بجي ىف
 رهظجولا لص تامدز | ةيرولانعربو هتعراام .لحةنيبلا
 كشر تولاذ لل نو رلورهيملاو حل كنلا كي هنا
 اجور دنا تعا اذاام فراخ مك تحن ري راف ةينلاب
 ةّضرا اماعتنجربو هنت مرهملاتبلطو انك دبلتو
 دليقرمشبزتعلا ةتيرو عدا اذا نامت تاريماو انهت
 ىعيزعرول كلزلو ةئيلا ةماثار مد نوثريداهنوعف>ي
 با تتامو ىّمزل انايمرادلا هده كرتو تام هابا نا
 تراه هما نإ درصخ هسو هل مكس ىلا ثريعا ميكو

 ا



 * تا اة[

 تا 3 ظ
 رافضا تحيلخبإبال تول نام. نول ىوغيدلا عبججال هيبارض
 ناورعفلا عمو اذك ةيبإ توم |ميتول وصب يبت بش

 ا يسرا نوكيبرا شل لق 3
 ليش مفي ةول دو نئايرطس )يصل ذب حرصي ةِرولخ
 نعزقنو ارملة انك لق دلعي صوأ ليز نغودمهس هذا
 هتوملعدم سنا د لحدا | توم ئيعاذا هنا ةيامهلا
 هربخ نم عمره ميتسُي ذ كب ل هبطشب لج ع - و
 ةدو حر مرح ةداهجش هيؤو ىتن | امهساداهتب 4] ىضقن حس هب
 لج رالتملا واش انمكشل تح :لجي ام تول ءاضَملا نا

 ل ةلئسمزم دب أيا هناذ ظن ديذو مك تحتم ى
 هبرضقو ذك بجي ةنس ىف ه]تك ىلع نهريدقو ناو اهعموتا
 0 اا هنماهرلو نا ةجوزلا مبدا#
 ياك بقدانقلعمهاقلا - ضئانم هنا عما منيب 3
 ةريلايتسازم عني كل ! تحت رخد لنمو روكلا
 قامت ةسلا عوار بع ثيح نيبلام مكيحاذاا, !ايكعب
 اتجرضجالام ةائسملا نيكراف في بو عم ةنيس
 الف درر ذي دو هلم كك داوهب> نيد حو
 م يلا فو ةلوث 0 هنانثتسإل هجو

 اهذامعزوباهنحادلةناكلوقنملا قباطيالز نانا هيف حلاووعيالا



 دزس نيرشح زم هيرإ نم هرتشا هذا نبش هيلع ىذا هده هو

 برش عيذنم تاعدنا نيب ذيل هذ [اقاف لاكلل تيمبرلو
 بوصل ءانذاتسالاق عم تدل اظنادل لاق عمس ةنس

 تايه نا ظفحي ناكةناف طضحي نإ ميسم لفذاىلامكيراوج

 تلشيزاو طيح زمرد قنوعيتنا ءاضقلا تتر خي درل توملا
 ةيقلؤ /دتاهشرملاو| بكا دهاش سو عجياف
 ةسمخ مهداهش اورام دعب ةظلضملا ةيرح لاب ادهش
 ناشيعي |رهباب نيملاعاوناكن ا لبقترل_رزويريفيزم أيا
 بارقاب رعشا ةئتس لمد اوزهشم ازكوجاوزرلر شيع

 يعلن لاعاونا اذا لبقثزا ثلثلا تاقلطلاب رجوزلا

 فدو هتنإ اقترب كيخات ناهز او جاعزرلا شيع
 اييرقزوكيناد_هخرلب اقم حج طهش _رعلاو ررزلا
 ' ان زل ةدامقسلا ةماق| لعد ّمد ثري هماما نه

 اهيشلا او نيبسح ودرع دلل ف لهاشلا نر لقت

 ءادرلالع مر ةرلاةرتسلا رايتخرل ناكن ار يخزاف_مسلاو
 ظ لّضنو أهي مهين ةوياعوأ ا ةحبزم هدام يول هلمد

 طرش هيف ىوجولا :رزل مداقنن أو فدقدحو ةداهتسا

 الو نوقسفدرلف ىوعولا هاذه لع مهيأ: مسن
 ىعتنا اهبنمِغبن قراسلاْن ب مطقيرلا نكأ ةبقرسلاو

 و 3 ,



 باص صيرم ع ادهش نالح ناعيصاقى ؤاتخ ىو 0

 كلب انجمشم املاقواغزلام هتارعا تلة شالا

 دش رهن اهتداهش ل بقتال هنتاي ازرعاو هتصعف
 ةارحا قرار !حادمش اذا ازا قسفلاب امهسفنإ ىلع
 اهنااوماعاخأ لوأ اخ ك كل حن ناكزلاةو ةما قتعو ا

 تسل ىوعيرلا لل دامزلاو تاجيزلا كاسعا اكس 1
 ةقسف اوراصا مورا اخاف 0 هايل طب
 دوش ناطاقلو ا نايصواههل نمش رالجؤالا 0
 عازب هنزل ىتب نيياجلل زحل نوكيا سوصتلاو ىلا
 رار ناكول دان مفولا تاهل ميلا بناج
 55 عاعو تقوي كالو غلاب فيت ياك
 را دتارهاذإ اف ففوأ 2 لا بنام هطوقس رغب

 اذاة لوك ف قولاو منيا 000 ءانبلا وع ىبآلا
 ةذلوص اذ هف صيد نراخ ىضفيز فكنا مدمس
 ليك نموه انةرلاطملاهىوعجالا معن )و ميول هتلاطكت
 عيل ةمص مرويزمةإْسسملا هده ىشتسي نأ بسيف
 افدْلَمْني هئادأن ردو لبقامن هتان ء]ومجملاب
 ب دس ع4 اوةلوق ه مجعرأف تا
 اقتور عيرا عم |عمناتلئسملا ناتاه لوهحم جيش بضغبوا



 لوهج ة جلع ضاقلا فلل هلوق نم امو ادم
 ةئيبلان ماو اذا فيله زاوجف اهب وحان نإ منيف
 انه اهرثكي لو لوهجترغن ةلاخكوبدملا ناك وأم

 ةتسرل عبس ةانفتسسلالناملا نوكيت اههنشسسم لو
 ميتف سانل ءاضق ةلوم انيلم | اههنهيلعانعبن لو
 ىضاةلاحكشال دو فررذلا عضومي را رئاج فرلاتخسرلا
 ةيدلرما قلم نمف ةيمامرلانم فلا ا لوقد ”هقرفلا دعب

 ءاضَمل امو هب لاق هنع هللا ىه ايده نا مهغزل ةمفد ائردث

 ةيريبرلان مفلا غلا لوقوهاكثراثلا نور رحاولا قزلطلاب

 انهذاعفراخادنهو ةنسلا فلا ةعفه ثراثلا نأ اع ءانر

 ايت ؤمعماهتدعيف ةعقد ثرلثلا َةَقلطمم تول َةدسهنلا

 مه« هؤزلخيزنهو ةيمأ لاو هي دب زلا نردخ انزع رد

 لحترلذاهقلطن أف ىلاعت هللا لاق ثيمح ناتكلا نم عطقتلا

 فلسا رم اايجزلا_ردخبو رس اسرع كت تحدد نع هل
 ةعفر ثلثلا قزلطلا ةىصنمتالف ةئسلا هتفلاخ اماو

 هكرادرزتي ةقرغت طيزم دعو قو ىلع بادكلاف ضد اهزعد
 ىعزه يور امو راها َةَكرفتم هعوثدن بو ةهفد

 - ضراعيالو لحاو رخ د: ىصريِذَمَت ىلعف هنع هللا ىضر

 هيف ىلاخملا لوقت زراف هيلع ا ذوقوم هزوك سير عطقلا
 دال



 فرو رإإر اا مهنيب قضملاو ةيانملا ةلاك ىلتحارل ىرلخ هنزل

 نكت فردا 5 افللتخ ٌقبرطلا وك« نأ

 لوقيزا دوصملا ةزحيوب ددرد هناك عجن امدح اره
 رابلد نوكربدخت لخير نحال ها وبدا امج نينا عا نعدحا وراك

 ارهدحا لاسر! ناد صقملاو قيرطلا فرات خاب و امسسع 2
 لبقزمزكةلوق هليل تو يردن ؤعضتلا هاعوااع
 هلعْوَمنْن | اماذ ئيشن ديا هبي ناب ىوعيالا ىادلوظ
 امىلع ةنيبلا مق نااما ىتزملافركيي نا اماد هضح
 اهلا هيلمفر جوا اضيق وأ ام عفد مزليف اهدا
 اهصنجزكي ملاذا امو ايعيرشن امهنح ذي بااطملا نام اذا
 مل شيح مرلاسكب بلاطملا ةئيسلا مني الف ايتيرتب
 هب بلاطملا ولع نمل ا هجوّي لف ايكيرش اريج دع نكي
 رج هبّرقاول ةح هيلع تؤم نكي مثيح ملل فب
 طبل |صرلا نع ةينَملا بحاصاقناىر اج عفدول نكيو
 نرلفي كك ملبعلا اذزه رشا هنا لجر ىلع عرار مذ
 ليقرل بيا يكولاو ةلاكلا نود ءارشلاب ىرشملار قاف
 رقاولرتح هب ضلجيرلو عيبلاب هليكوناك هنا قيام ا نيس
 نوكي لل لّدو زاج عفر ١ ذا نكن ملا عفر و عيرجيال ذب
 همذر عرجي هبرثاول نك نيهلإ ف الو هني فا محب



 ١ عمي طاصم ءارعيدركسأذ لجر ديف ادع بذا نك

 م هلل بعلان وكي ناولع هبلا اهعفررو هارد لع ؤملا

 ناكذيعلان لع ةنيب ةئاو ريلا ىو طاصملا اج

 ول نكل لح فلي مو هتنيب]بقت دبعلا ل خا داراو
 اصل نوكمو حاصلا لا ررعلا عفن هيرسؤي ديلاوو 92

 امصخبركبرل و نيملإؤ امعهخ توكيل قو ىرشم ا ةل زمن
 عيال هل هزارقا مث هضبقو أذرع ىرتش | نمكةنيبلاو

 تاكدنا ةَسِب 8 م هلرمملا اا عفالو ثرلف نبا نزمف

 هل نكو هتنيب لقت ملعيابلا ىلع نمل عميل هلرقمل
 نما ل يري زككن اذ هلرمصلل ناك اه هللابعيابلا فلك نا

 )1 ليوا يدبلا نور ةنسبلا امم نترتو
 ةسيبلالءقن ةيرصُرلا ىضر عبابلا لام تس يعب عيمج ار

 ا راولا فلي نادل سيلفيا ءاضر و هيلع

 انه هرورملاغ ةعّلاسءىتبي ئه عو اذلم
 لااناعاهقيقروا عجياف هلاطدلا ةفاض اهانئرترق

 هلامزم هيلع تقفناف اَيَمر ميلا با كرت ى صولا
 ل ادلماييغسملالاقو قباوا قييقرلا تام مغ ذك

 تقفناو هلام اقيقر هل تير ىصولا ل اقوا اقيقم
 هنيميرلب هاك تادف قّلصم وهف !زكدنع هيلع

2 



 ىنعي ميَسِلا لام ىضاعلا عيب شد كلوق ايما 1

 ”قلال اقف بيعبةيلع ىرشملا هّكرض تيل لامهضأة 5

 نيللي مير عم اول اذكر يييدلب هلل وقل هنساقتاوا
 داراو هنضوتأربا اضياضاقلا اقف فدول وا منيل ضنا ةلاجا

 ىلع ل وق نر فلحي و ىضاقتلا لوقلوقلاف ا 1
 طوسمممانلشن ايكدياعب جيدي يش لكى اذكو فل هو ١
 ىا نمل له هلبوهوم اغا اذااصق,ةلوت 0
 تملا نود هللوقلاك عوحرلا بهاولا :داراؤتعخ لل

 ىقؤعلا طش ولاخلتخاواتلزو عفوي د نع ىدريامف
 ال بوهيرملا كاوا ضوخم ىل تطير بمول ولالاق اذا اعف

 انا عياملادصلا لوقفو هي هليقل ملا
 ريت نا عيابلا لاقف اًيشربعلا يرش اان تن
 فراس انلونيعلا | نولي هل 0 ل

 ثذأمانا يشمل اقو_روعصانا عيابل ل اقف دلت ملبك نم
 عيفشلا عم فلتخاو ةنلع تو ذب هلو قكضت تال
 هني ءاعتجأد درت 15 فاسو بألا قرصير نفل ف ىل

 هسفنلاهارش نزلا له وواو عيفشلا ءاجبو ارا دريغصلا ىي |
 نم ىلوتلل هيي يفو هلو بالا فلحي ال 5 ةسرلد
 ل وتم ا وأ ىند ءاوعيد عسل دداصيوؤ ىضقملا ؤرملا



 | ار لع فوقولا رع هي ف ىلا تقولا اع نمقاتنرلا
 سانلريمْس نال ىف نإ) ةقث نام ار نيرلب هلوقر مق كلد

 و عم هلوتلوهلان | نحفامستزلا نجاة تاهو ةيرلولا نع ظ

 منان هياربرخا لوق ةيبرولا دريدا اذا عيوم اكد نيمب
 لبشو فقول لامزمذجخ !امه يش ىف هناخام هللاب قلك
 فكولا لامنمىضاملا هأسر ال ةمىلع فلق نا عين

 امك فلهتسي هحرومولع ةقلطم نايف ندا ارد امك
 نما امثناخام هللاب ىليّيسسوا هب ار وقاعلا نزع

 هنع.لككامر)ق نايب طع جي كن او رب فلح اخ
 قلم طمئتلم هعيرش مل هانيلم ا عمرشملإ نا سملا هده
 نيل ةنواهل عرشلا ىجص ىرحت ةدايز عاهترابعيرصذلت
 ىهو ةياعي عزل او ع نيعرل تاير ا ناتلئسم نائضاق
 قاف لمشلارخّرلاو ميستلاو نمدرلارخحأ ىلندح عدا اذا
 ةراجبلا اههدجحاولو يرتشملا فلج العيب اركتاف نهرلاب
 ىّذملا فلج ل عيبلاركتأو ةراجرلاب فاه ءارشلارضكلاو
 ةيلعو هلوئىلع فطاع ةنشيزلو 212 ىعتنا ءلمشلا
 .هداسفو لقعلا ةحصف تامياّسملا فلتخ !اذاىنعي نييلا

 بلا هيلع مز رلو نيل اة يلعف هلوقل وقل ا نوكي شيب
 ىيرد نم كلما ىقلت ىذا اذا امن اهنلح الئ اسم الا

 و



 ايهناريملاوذ تاو ةنيبلا ةقاو لس ىف الاد دا اذا ىف 0
 وا اذا اذكر هيرفي رشلانا عم تيب عمت دنس تشاو هل

 عمس زن عر دككم اهنا ديلاود داو طرف ةباد 07

 مهر فصلا اقوول اذا ىصولا اذكو دلوقلوقلانا عم هش
 لشثبلا نمن كلس دا ىضاقلا دعو ىنماهعاب ديلا ون لاقش
 عم عيت ةريب ىتما صولا (اقاو ضحلف نيخب تايه رراطاب عيبل عقونكو دريعول ا ةونيدل اضل ةتجلحل
 كوتا عنو عب )وضم ضقانتلا هنوف هدول وصلا
 ايرل كك هيغل نيعم رش نهر ويطلوا بفن نام ءاومس
 ما ةلاكوب :ريغل هيعتؤي نإ كارل هفنل هيعذب نا
 لحامل اذاايلا ةكرم نلوصنلا عماج ف اذكةياصع

 اذا عمت ةلاكوب هيل تدعنل هاعتحا دااكداشنحلا ٠
 ظ كالا ضدَِق ةموصتلاو لبكولا تاذ نول نيب ةافأنم
 هاوعد مرو كلاذلف 3رلاطملا تح هل نإ لع انب هسضنما
 الأم د ناكرل هز عمت هفنل ءاوع >ىلع الكوب هريغل
 ىلا دقاننت نمو 3015 هذال نكرترف هيذبملا دفيضيال
 م |دلاكو ناك ومس هنا فاضامت هيغل فاضا اصف ىصولاضقانن نا نيلوصفلا عما جزمافئارمدقثاولاو
 ةلاكولا صدقت: صخي نارلا مهمالاىوعبرلا عنج ةياصو



 و نيلوصنملا عماجنعاضيا ءانلقن اك ارقرلاو ةداصولاو

 ١ قيام هل ىصول ا قحاعناف ةيصولاب ّس قا اذا ثاولا
 ضقانت عممتإل ةينقلاو لاق َةيصولإ  غوصوما وحر

 . ناك سول هب جف ما ةيصولا نع عوحرلالاق م

 ١ دعو تيما ةجيون ةنزلفنأب ثراولا تقاول اك عيوجرا
 ةثرولاةمعمسش ةحملإو ةنوئيبلا ىلع اًدوميش
 8 ةلحوزلم ناك حا ام اهوُنرو اضنا اومسُفا

 ٠ فقزملا كلم نزلا و دنع هونا تاو ايعرش اكبلمت هسرل

 مكاكت متنا عمشضإ] هي ةمسقلا تو لاعنكي ليو
 وي جوبا

تلطانا ةداهشلا و لوف فتاك ب رطضع ىواتقلاو
 ١ 

 "م تمضاذ ا اكريص دنع إو كلوب ضعبلاذ

 - اخارلدةروصف ده هز مذ ىلخن اش رلا داميشم
 فصنلا] هنا !دميش مث نيثراولا رمد اراد اصشق |

 | لهتءامتمضف كاوعقواذارخبتلا ثراولا اذه
 كللإزإإ فسوب فلو ةغيضيحلا لوقت |مهتداميتس

 ةداهيش اؤكو علو: ىلع ايضارمي ام اهيّمسُمد تمشي دل
 . الاقفهضيقركا ثلجد هضبقلام نازولاو لايك

 د
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 دجاور يغمض تأم يد نايمة وراتضؤربظن
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 ةراهيشوةزمكلا هتثرو لع عاق ثاربلا كحق همالسا ٠
 الشو ويضعب ةداهش تلطبف ةيجش ملا 0 9
 لومي هلوبقمريجيوتتلا ةنيب وسمو اههدمب ا
 يا ذازتت اني ب 35 دناوع تاك 8 و

 سطو لسا هنا نهيش اذا اعفو كتر عل
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 ياو هنا لسا بد را ولف صال ىر هيتس



 05 ةضييولا ولع ماقد هنرلط ع ءارب هيض لام سار

 7 ةيلالالا سار درو للسلا نزلاطبب ىعقتو تلبق
 1 ىنعنأ ريغ د) ثيراولا اولاَق أذا ه الاوو سو
 " ةبيمعلا ليجرم هثراو هنا الاد و نالها شدميشول

 ا 1 . 1111 نول 00

 ! 0 1 اذا ملوقرعمإت
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 1 ' 0 تركالع مملطاوت روصُي )) نع عمم او
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 1 لعل 0 يناس 1 دع ىنبع نا حيرم حلارل
 )دق ةاعام (نايرا كل هدماشلا ةطابحا مدعيلع
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 8 ا است وَملا جمد ىتفي :كعؤملاب
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 "ب ا ا

 ا ب هرج د هيشف 0 3
 ام ةنيبلا (قا هن فسونوأ و ةفيصحفشا 7 ْ

 ىغن اهتداميش نمدومعَمل اذ ىغنلا ا 00

عيريخ در ةفوكلا ىلا تانكتاول 1 07
 بلا 

 0 0 دمي ا 0

 هناي امم نام ناو 0

ل ءاكايست هول 0 1
 

 ف رهيلاوهو زار ىفعسماق ةنيبهنإإ
 كش ناك دادهو جب ءاغتنإ هزرورضزمو ةئوكل 0

 ماعلا 3 ةطاحادعتتيث دكا غل ىغن ةقيقحلا ٠
 تبدي لو انهض تيذي ىَليْرم هتاشرلا نمضو هي

 ليك ا دماق تالا هده كداصسرص
جبل ةرانتعل انمضتي دبو 1 كانها 0

 نوع و م

 امملا حو ادلل ءانلرميظا ماعد "

 كنل ابىصق راو ام سملالعب اوي
لا خازلا صضقس الغ داهتحأب انامنا دااعدىصي 1

 نأ

 هضقم هيلع ناك اك ماعم هيففلتخإ] ام

 ىلع ووتفلاد توق هينملاغازكذلاصال



 رص

 3 7 عجفل كان امنف ىضاقل ميزا دع
 0 ارافتساناو هراعن ىضقيرإ ىضاقلا نأ و

 ّ لعلمشا د ارل مسخ طلغلالاممحر) اًضقلا ةلاحف
 0 راهو ةمبلا نم ءارديو نيرهاشلا نعم ريميفر جت جي
 ْ ْ | اة واسنطوما غن ةبو عرعر خحأ شر نش ةياوم
 05 نا ذآ فقولاب هن لمد ىضِعن نا ىضاقلل َةِنَملا

 - هارع | وربس اد|ذ دتمجيزمابوصنم فقول دم
 7 را مل اضقلاب لصتيارد فسويه لوقا ووتفلا
 5 ا ملام ترمس حل ءاضقلا نا
 1 | الات ىفللا هاواتف انف ناضضاقلاقو
 0 - ةهاظلا تاياو - طبر ع نائم نعيئس اذا

 "لع ا اليمن هيلصد مهيب فزاخح إب
 7 صاللا نزل انمي 00 و هيام ميلا
 1 0 دا يرو مهيعم قش نكي نا
 0 700 كاهضانل ع : تناكيراو هن داع عم طر الو

 1 .ناواملوقيدابخأي هريحا صلح ةفينحل عم اكن اف
 ١ مهااتخا نكاد مي بحل ص ةغينحيهل فلا خ
 ' نغلي ةلادمإ ماظب اضملاك دامنورصح ضرل تخل
 15 : 1 مر ل لا تجلو سانل لاوجساريْغَس امو



 دوه اعاد ا ةعذ] اًنإ د ىومس امو د اهل ظ 1 ا 8

 لهفتي كمابلل ا هللاذكيااقو ١ دراراضبو

 تناكناوإ سلا هبا دل فق مج 0 0 1١

 نجوما يزن بز اواهبزمجتانباصما اهلوصا يما 7

 تاوهيزعيئش لس نوخأتلا اهضئمئاوانباصصا 00

 ىقفلإز نأو هلذع ب اوصوه اج عنو دمهيحي اوما دبخا 2 1

 لدعيرانل هقم هنم وسب دأب دهب اقم 1

 تيرم صعق ناك ناو هيا ب وحن ضدو هلابك نانا

 بادمن ماذوخ فز احح لعب ثيشلبو باكا هلا 7

 كول هللاو مهيلكو دلع مخيم هللالع,إ اتفالاق

 ردك سس نمييدعل اوميفد يع نأ امتبارصلل

 ضع نعو طيبا ىف ئطخعو ةيناقلإو بيصيخل لاسم ْ
 حنو ج.لاهزيسانل ةفرعمزم داهتجيرلا درل العلا ٠

 اا ترص ايلا

 كدا كهل تنين رهو ةفلال نومي مهما ِ

 تحن ةيوصبو ىرطنط تتم نزاع هلع

 ةاواسمزاو وطن م هنعست يكرم ةبوو م هظدرإ نا هلام 0

 هب كك نكي ناو ةراملا ةربخنف تراعنمل عرج لن ودل ظ 1 :

 منهو لطتذل يف مقمفلاب لادبتسالاو لاملا هات



 7 اعرق تانمؤملا انام ملا رككي نا زاوط كتم عطنسي

1 
 ٠ ىلع ةنلقلا با دلل واود نعسةمرلا 2 اكن زاوبج (لعيلح ب
 ١ كوانتي برمنلا نزإ رسال زل دتس) الهو ةرخل عافت
 0 الكول موتو نابثا دا اين هرجسون فيكم ضصتلا وام

 - ةتاللاك نإ] ونمت ؤللذ صب صخخلا هظن عدل د بجو

 ! ماع تافرادلا دك نأ هرم لا ذأ سانلا ملك

 َّ را ادوحرو مرة يف سلايل خيب قرلطل واع ثيح
 ' ةلطرضواؤحا حزن خ ا ضن و لوح د وجو دنع
 7 ةوكرملا اراسقاججا ةلدزلام هنت فلا ط روكي اير ضو ض
 00 لي زيف ناار را مط ا ءاو تلة اوصال . جحا ررزتكتدقو امرحنو كىطورسصل رهاظلاورعنمزم
 يلا مع دلو اك ارؤرل خب هني دكسسلا ريد دال أر وطنم
 ' قو ةنيبنح ةنككس ةياورل نافركت نيلع يمل د كر
 . ىمَق دنا هر وعم تك ربا كدا ور هاش عفوا

 ' ةرووشلل ةنسلا فارس ةئاف رجل لها شم قرم ن يمد
 انهبش ارق نامزلا دامس طّصسي الرحل ةلوق

00 

 2 7 00 «وذب

 00 عودي

 نم

 ع 20- ل 0



 ديفلراف (لكلا ندهن م ةرارشلاب قلصتيايف هيف (ةلكلا
 يزود نار سة سملاب ىضقيهناذ هنوف جر اخ 71

 نكمبيوا اهصصاعيرب نا اذا امل ةمالو همست فرب 5

 ةلوئزفانل مل ويلا وعر حسا رسافاسيب
 ةابذخيلاب ةهلصل نم دنع عقياع قفياتاتمملا '

 لعد ل وقلبي ةلوق ةعاصللارعفناو ةمئلإلرقا
 دج طبضلاولماقلا]ةملاو لاس الملا زخوبو

 قسافز مولا اماو ةاوبقم ةترارشو تانايدلاةجج
 ثخلل مح لدو امش مفنرلو تانايدلا ا رصمر)

 ةيرصب ]وف قون اف حجب هترارطو لل ةساجن

 ميلا ملرصم املا قاما ناذ الا ةقارار يخبز م مّن

 العلا طر رار مل لارغيإ .ةيز)تراما هلا مادبا ايري[ راف ىصلاوداكلا امو كروس سس ذآ

 ةوصافاذك يزول ةيلهزلاو ةداوشلاضهلو ناكر اونع
 يءلمعر لك فلاب اهيا رتلوف قودي 0 0ك
 سب مي منر امرا اعةنيب دواز ((5| تائعي ةرملا

 في هذا ىفوالاو اين يصت ىف تاياولازلتبتلو هلم
 فاطلا نجي قنو طسعيتسو ةياقرل يا زك لكل كاسل



 2 اهبادنعوم مس 0 د ةيرلثوا نامه

 را

 0 الرا جياسادلا دسوق تن سضا ةظميرسا ددعورعيشسا دس

 . عضاوع ةصير| را ةنرب ىلإ هيج نانا قاس عد ناي
 ملبعيرما هلا هيلع دومشلللاقاذا اريد ةداهمّسلا اهلبحلا
 ١ كاوطاتاا يدا ازا اف صاصقلا ىاغلاو ةنسبرلا هلوق قي
 0 علما حادا هب هيزعيروقرزو نق كر عطق ىزلا
 اذااصق دورخل ا ءاازئلاو 6 ملعوأ ةئيبب ا

 ٠ نافذا لاو هفدات د جلو ةتيح فوقع غدا
 318 | لجل هنان لج هلع يلو نع هقوكقم

 اسرلا | ىىهومهاطلا فرح دزر] هييرح ع نهرب ىح

 ١ قلدلعوي اول نحل ةمتسر لارا عفرال اصر هالو
 07 رهاظلاب هآسمل هد 21 ىاضألا ةيرجوهى داو

 صاج ئرل هذ دن ةلودلهتاعشسا ىوعر> ىلع

 ىلعر سب ]او هتيرحخ اجل ا اذا اهترعيزلاو ةنسيالا

 يسكر ل رمان نا
 1 0 ايرضاقلا أطهل ادا ةلوق 1و نوصل عما جفاك
 ىضقلا ماتت أ | يله نار عت ل اوداىمتلارع

 ١ 00 0 الام دعانا

 ّ هنملتسا | انا ىضاَعلا لاق ناف ةلطاب ةدايزلا تناك ةزملا

50 1 

 ع بجو ب“ جب ال 0 ا ا _
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 ل خا ج ور امجبا حرج جوجو جوجو ووك

_-- 0 

 , 1 اف في يبيح وم يمال كح أم

 ٠ 0 1 يس 0 , 077

 3 00-0 0-5-5 بوو لجو باه ه4 بجي م باج 2

 كاقالا عفر ايجي لمئاناو فب راهن نايمين 1
 هلام ز عزو كيفانه ف تسموهو دإطنل 0 فصسةنإل

 ال ةغينبا اع هج اهلا ا اكذمعّس لذا ماو ظ

 دز اكيتيل وحفل مي دل غبي هنادنسانظارجأتسا
 رضاك الد اذكى داق انني ترطو متي لام نموصإلا .

 و ا اهراصإ و روحيا يضف ف ريس ريكو 31

 انعيرملد اضرهد كرزلا تاضالا اة وحر

 ِكِصنا هنأ ل ىو داوّهن هانا لضلبال دناذ همم ا

 دوم مكة نم ( ملا مناد ىلا هيلع حرا ها هلوقف
 ةمفشل فال ةلّوك هيلعيإ ت 2 2-5

 رابطوحةمنشلان امم معلا ليلا هزمت سازاف

 ”لمعيرول كولا ءابااذلا ماو لوتايكل ملعسادلاف
 ةععشلر ومطلع و انشا رج فهلمرلا نامصيإ وج رع

ن اذ |قبر دو هوجو لاق ثيحس هب طقت اراك ] ا
 ل طعغ

 ثحا]ملز ابهو لبأ هس | ةيسوىسوسطلا هقدعو دلو

 هلو ةكرويعبع توام تيمحمهاط هيد ضئانتلانا

 م رهو دمت نم سازلا لعام عيمجوا

 هناؤلو جفت لبوولوهرمصقماطلإز قاتل ومس لئا_
 ىصلارن و هدلاو َدِكَم نمدقا نام ويع وزال



0 

 مال اديئوا هيصو لب قسم ةنا هنمانط سانلالعو ا

 2 0 "راس هيعبطب ىر] و دؤزلخيهظ م اذوتسا | دين
 ١ 5 ف لرد ردوا نيب يوما م ءافتسالارنع 0

 نه ةمبارلا زاكسمجا ةمارلا هيت عا هدااءاضق انس

 0 .ايزرمومل + عامتسازاوج احنا صسس لاسم
 1 ٍ 00 ىلا ءلرا اريناتو كحل نامضاررل اخ (أملا

 | 2 | ةامويجت تولوا ١ ين
 1 0 5 مدس دنم»راودقر لد ولع ءاوعد ميسانل
 أملا 2 لا ةسمازل 0 ا

 ْ 7 ١ لكبح شلل ”لارر طوس خان عبو محا فرفع

 ١ واب نقش اذا نيرا لاذع اال 6 0 ل ا
 7 يرمشلاعيابلا .ابايزتضا م حراضافتم

 - ةرايلاب وعبر هل ثيحدن مرايا عي الل ضغل تاز
 ١ ودحفقواهنا دا م ةلوتيرع نع ةيلاك
 ١ قجي] هنإؤطنزمو يحتل فراخ هيفف ءدالوا

000 
 ' 0 دل نار ؤظؤز وا هينتع رع قب حر ةسن ان
 1 21 | يق ىوعي طعن تي ل وقياررعنو نيعلاب
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 ا ايدودا ةشولادحا نا ةلوفهوعر وهل ويك
8 
 ةكرطو يللاح جدلا زل وعلا نه مسشا ماو عي

 «اساز تشان راف هس وا هتمؤف تيل مط دنموجبإ)
 ىعسلامتىوراوج عب ءإ شل ضمير: عالق هوعد
 اتِفرررلاب ىف ناكو نيتياور لمس نا ءذاتساءرع

 قضم وهو ةينغلا نم نوبضلل اي يو ذكسلنلاب
 روزل يفرج ذاريصملا اجياد لاب نور
 وبا (زلسرلار رص عج وورد ماع جرد د حو نأ و هدرر)

 مءاسزلا نأ هنوف ايسر )ا زممش. مة دكر وريسبلا

 فدلانيعطا اذا اكو مد ىوعيالإ عب عنمباغاثسلا
 اجراو كيلعل نياك سلتا رراااقوةيلع ورلد

 اة 1 0 97 5 5 7 1 7 / ١

 نال سو وحلا سومد ل معو حو ه١

 كو ونيعرائ را روض وساكن اوا هيلع هدر ار زم
 د. هيلعورملا نيملائراقزلا ًةروصف هفزاخج عل
 الااعلا رمال نأ ةلوق املا هيؤايبزلو هل السنا
 ىبو ىوعبإلا نب ةاذانمال ذا دل كولا ىوعيدي م عنمب

 ةسفنال كلما فيضة ةمرصا ل كونرل ءاررلا
 هناَفاَدَح ومر لو ةبلاطملا قبحدل نى عمع

 ه4 ميراتالب هنم هياشس ىوع> م هلع ررلا ىا هل



 2 هخضتؤب هناكراضم هل تال مرضّتقي ءاشلا نإ هضقاتال

 قار قح راتلا ارب نمزبالخ ءاسألا تقود هيلع
 ظ يوميا م ا ل حرام قمل لصحس هم هلق ىزلا ءامالا
 ١ وره طع بز ورا الش مدبر اذن الغل هتعجف نا
 ١ هنعايز :اراطراو كلل واو هتمذ ىف يدفلا
 "كيل نيشان ءارلاو رافال دعب ءروخرفا من اءاحح اجا
 ١ كلتونمتالو هتني] ضنو وت وعيد ع مش رع هع دى
 ٠ لطبم لا ءلرزلا ءارقفلا لمق ارلح ةنيبلا لوبقو فيتل
  فلاجركك لمن ىزلا ىوعرلا يا لطبم علا هليرلا ةلوق
 كني زجاطيح شرح وي طوصضلا حاجب فرد امةإ ملا خله
 كاتركيوما ركب يعدي فلل ورمعل ير طك ذا ام
 اهنا هل ليكم ورعل ليز لاقخ |يمكلا دز رضا
 هيد ]وم قدإ) هلكني شومر مو ارا نم
 فيلل مكلا ووعد ضقاني هنزل ىوغدلا هنهف ليمكأ

 عار مرقو در عم ال وملا لع ر مصل اعد ومحل
 ٍّط لاقواتلطما/لم اطبع دلع راازا اك يحتموعدلا

 - هلبق مي ل يريغ رع ةتيعرا كفامفد ديئاوذ



 فرم هرازمهاوخيزعاضيا اهي ةنم ليمكالا ةنازمخد 0
 نع ديرشزا دمصخبلاةف ديخل نماثرا ءاهذلاذإف ١
 ناو شرزلادل_ يوان يره هنو كيش نبا 1

 اناوعدااذا ارو يوعيرلا عج: فات تيل لح ركي
 متبع ارا دخا_قادابا نادصصخير هدو هيبانم

 ذو: وق نيلوصفلا عماجءاذ) فارغ ىوعللا
 دذلاقن هل اراهع متيلاهصم دا اذاايذعترلا شح 0

 لئن مب لام دإ ضاقلاىصو ىماهعابامفدزبلا

 تللللرتواشمحاف ني ؟اب هنال الطاب عيبا عقم
 هيلا (جاحرامملا وين نكن اف لاب ضي زلومسع 7

 ةورلا طر نعد ينقلاؤس زك مس ةيبااقاه
 لامف تافوتملاهبارهمدتيتقجااذااماضيا كيف
 امذد للا اًتفامتحج )ا اه ممن عتابا امد
 اكيلمد تررقا كنرل هبال كحد دلل زك بل عضدلا
 نيرتضلل مرتك لو وجر انه د نم وصسميل لع
 ل وفرلا عفدنامزورملا بدلا ءالكيضاملا صصص
 فقلاؤار لا _روغم دنا ل مزل ىذلاو بطضع ذود ازاووتدل 4 ءايففلا نظف ىرتنا عصي



 00 خف لف نمرارلا الق عشا ةلاطا اننا ةينضلاخلات هنر

 "7 لنا وللز نا ديلاوخلاقف اهدلع ةئيب (ةقاو ينسخ

 0 افاكرهازلا اع زعاههيولقنو وسم مقرا دمت ارمإع

 - ةلعتشلا ريمه هفطو ب ام كيو او عفوه نورتي
 ٠١ ةيجويفوتل نكمل نقي ناو فيني ىزلاو نا .ادعقلا باونإذ
 ' هل درو وش م داق نابعرلل عيابلارمينازوحب
 000 ل ورملا عفر وكنر] ةنمق حا

 ىوخاللو نيب قيفوتلا عنب همذدو عفرلا ةصارجإعو

 اهقطتش_ىذوتلا كد ةينّمل فوز مأ ىف هعفد عقد نيد

 اكو + لوه طرتشب ال يقول نينعرلا نيالا يه رعي قن
 دااماع زهر مح اهدم رصد ةنيبلا ةماقا [ق مفر اره

 ظ 0 4 ا نأ 0

 ٠ ةالسمو الا ةسسلوق ةيريمرلا ىواتخ زج ةناز ككل ز طبي

 ١" كلا وءاديتسالاو باهيتسالاوءارضتسُئلاهو 1مل

 _ ةنم ةشيجلطو هريعبزمئوتس ارش لطا ذا |هيدرا ىّيس

 - ةعلزا نه نملك ةّيراصمابلطو ةزنخ هعاذيا ىلطو

 "013 نانراغا انسانا بلاطلل كلل ىوع> عنمي

 لوا ضم نتم دعب بلطلا نوكيض ديلا ىذل كل ٌىشلا
 ظ 928



 منت ةمز)كاذكو قاكنلا ىوعد عنمت ةرللوصوجاكئتتسإلا ٠
 ةنرككمفرت ل نكاو عفرلا مرضت اسم نم كلل ىوعد
 امسداْنررَم اكرصت اميرو عصداعر هنأ ترعلو عفرلا عقد 0

 0ك ده ةلوقررعل درر ذل ف روك ملال اسملةرهو طش ا
 بصغلاونهرلاو ةراعالا مد اهريغتشلث ةميرشلاررص 31 ٠

 ةلئسملافلاوتاةسمتلاهساضراو ةسمحاهئالاقد
 عفرتت ناناتلادةنيبلب عدس نااهدحا ةسضخل
 اب عفرنتالاص راجي ليلا ود ناكنا ثلثلاو ةئيبالاد
 فص واق درو عفر توإ ]حلل ب افورعم نا ناو ةنيب 7

 ةعروالونو لايلا نكس ميغي نجلا هي قل معخبنا كاكا
 ايل وعزل د جيإ) نكي ايكو دوميشسلا ةرضح ىزنع .
 هيضو دمساب] ههجوم زرعت اولاق اذاهمرترل عبالاو
 ىلا .ويىورطاوهو ةنرس نت ناسخ ولهشااق بد
 لاهْيسرإوَصمصيرل اكو هنود دادي ةفينسس
 هيلع هرملالاتنةنيب ىدملا«ا0) ديتفلاةمولصب مي
 ةنيبلات لق انإرضقي نا ضال وايعيمشاضفد ل
 نعاميِماقنو ذلاّمملا دهإ شمل تفتلي الد ةلداعلا

 دل ناك ءاطنا ناك وجدلاب أي ناد نكرر يغصلا مسجل ١

 رض ءاطبالا ليدز لو وضل حدل قو ومي نا



 77 لمشطا وا اهثرغصلا عمئلاو امر ملا نحيرشنو تسوق

 ١ قئقلوضَعل ع اذاخ ناثإل ليال دا هميلاجملاونماقلا

  اهخا زعل توثدعب كدي أت ىلا هنزل رجول و
 ١ فاقلان|نماعنأ ءانلقن ل نلاخي هنا هيف هيلا تغئلمر

 ١ نتامصت بعت ميلع فوود حا ةلوق لاهم
 ىوحرنا نازموب قفل لوما فلاخ هنا انركددقّايلا

 كدي ى اقلط ل هقسا اذا هيلع فوقوللن م عمسبتر
 . تقتوا كل يعفن هيفو ةقيقعبو هرلح قزلا وهو هكرلا
 ىضاقلالنعميا ةسرونه نا اذا 3-7 امنا هيلع

 عيا املع ةنيبلا (ةاامرعد يحل بو كل ناؤ كش
 هلوثدنعوول لاصو اق حزب نازل تؤيزاهيلعم
 رم هدب إف ئيش ترث دا نمي «ادجرانمزهسا اقل
 ةلعناف دبر يع ذل علل ايم ر) هيلع بم هواقض

 نيلسسمفرا وق لوصرل ف اك ءاذّمالا ناعيوهءامتيلا

 اهبل لاقل ءاقبلا ةلحنوكيرل | ألؤلا ةاح نع
 م ا«فانياماهيوربحو ثيجح اد ترإلا ةلعررنأت عنمبام
 . نافوألا زا لاه هده لرمي ضال! قانا هدو
 لاقام ريصعل ىناخىف اق لاق نيريزنتسملان ينل ملا
 لزعلاوحتس_ سف ل دعوهورلق اذا انخجاشم ةماع
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 نا هم تدين زورا اة ميسم محبب اب جزر وي وير يوم حل عم نيد مخلب شد

 ناكءاوس هؤاضر اجبسنلا زد ىعقول بحل زعنا) ظ
 نأ امد راض شنب ا نكل نكي موا لاما تيب نماقوزرم ٠

 هناضتلحن وكي لس مت هدللاب ةايعلا هد هراولو ”امجتلاب
١ 

 بيحاصر انيياوا موتا هتدرو ةواضفدفسالد ظ
 م اضاشم هيلعو به زل ا رهاظ هنا لاقو ةبادحلا
 ميوادتا قسافلاك لق اذأ دنا اش ضمد نعلتن
 لفعارإة لل نإ] قسملاب لاعب لرعي مدر ل كولو
 اًمساف ىواذو هب اهودايصر نس مد دتلادع
 نيني شتسلل يذل نمرسيل ح ضعبل ل نوه عصي
 بملص هركذ ةدئاغلل ايم اراطتسا انهوكذلعلو ٠

 بيلا اضل نعي ربلاو بارما لل جاسر اف ةيضنسلا , نمانرلبخ هوكي لو ىمجن امي نا ىغشب ال ةناالا رامسّوح ءاضملل لها ساولاو لاق ثيح ةيارهلا
 عليو زلا ورز لعاهدمسا جري مو نزلو ققسسافلا
 ةمههاميو دلو همراك فراحصال مع ناك اذا نا
 هنموعالجو مو الملا لدوا زل طسضو سانلا نيب
 وق ىو اص اوه. نم علمو ناطلسلا الق

 (موسعل دلوشب معن نا غبنيف ىوُمَتْلاِب انمر هاو ْ



 0 ٍقرلانزرلا 5 هللاناوازنهاننامز قلاكرلبلا
 2 نيرافيلامدزز ىلولإ وحس متل اش درا حا نزار يصص
 | ةلادهد ملاكءانيرزم هتبحررطسي واكتر نم

 7 قاازاو دلو ةيدهقاذك معلن ماقحلاو
 7 لاف زلرا دم ابإلا نإ هيلع ارويراص توؤألا
 - ةفايابدبعلا هوقو سكن 1 ا اىلوملا

  ديعلا ةمجرم دلاطبا ناكف ةزذا لبق ناك كورعيو
 فاخميرملاو زلال نب ضرامبراغ ىلوملا ةمجبدمر
 ' ةلزلرلاب تي كل دو ملول ىحرا مجال نأف هال رلا
  ةةوؤنش حار لإ تعم لد ةرا بعل معني ل ازاذقو
 . نهمارتنزلا نأل تدذأملادبعلا مت) كازلذ <رصلا

 هدفا لعرم نوف هيادهلار رزقت نم _ميفاذك
 و ملف حلت ن حر ابخسارارورلا نأ مع ل
 اء لسا هيلعيونلا ىرلا فيكيريرلا دارو
 مترف ىزلإب ما انعام نا كاش قح هراقاب مجلا

 7 ةيخليااو نحر قملا ذيل وروصقب ةرعاق ةج دك

 . البلو ةردل ةيلامل هتحصاوشو يزور صتق“
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 طلسم هنرارارقالا نحف ىلاب قمم نو دال دبعلاولمعلو
 قلمتل لاف هيا عر فراخ الوم ةعيجترم هيلع

 ةلور1 اخي هم ةرص ل طول امرهو هتف سدلا
 ةدلاص ةمدن ناضل نر ةيرخ صا حامبضؤس نر
 ةنيهر تيسكام سفن رمل اعت هلا لة هيلعو هلام

 كازاناهريهنودامقحت ستاك ةدوحلعمبا ٠
 ولبلا زم الو ا صيطخ اممي مزح ودول راق عمن
 ةيلهأ كنا رتونيملاءىصلاراارهسرىتحّصعلاو

 طلسمدنز علابلاب ولم نوذا لا ىيصلانكل مارتلالا ٠
 ةيملا و از (نوزامادعلا فاك هيلوةهجنمهيلع
 ىلح 200020 هالوواس سل رفا نمش
 تشالمقن هنبا ىلا قا ةئيب (اتاولف كانا يصاريغلا
 بزإ هيخأ نسا ىأل هثراو ىلإ كواولو هراشأب بسلا

 ثاورودأت او صدي ضاقلاةةنيب ماقاو ماو ٠
 الولممالقراو دنا شيروملازمانممساولاتف تسا
 زييرفلا اجل ذكرفل طين هتنراو هراَقاب تبني
 كرا اخازلا ةنيبيز عنز كاقا لمصدر نمميا لف النمص
 رارقرلا دج انراونوكي لو هراق مال ةناف اراد

 اضنارما شرا قيط و خةنبرلا ةماقا نهر زل لب



  الورارافدلرق دا منرةدرجا لع دقفنلا عدا اذا اذكر
  موخل هنا قراواد ةوغة سلا قا ىا نيبو هلق
 2 نال ةدافار سيل هوبخا انزلف ناب ده ارئاول عي

 بشع ةناف هرجازكور غلا لعبنا ]هت هذ
 ١"

خ امورك دروبإبع ذيدا
هلقلا او رافال لال

 ل 

ف ههالهنا عمز قت ةسيب كل خرلع واو هثراو ف
 ١ ها

 بن! مت نمديفام لمعدل هنبا نسا هناا اذااذكك

 هبا نباؤإ هع ىداور اوال دهلعتامولوريؤلا لع

 1 ةوعمنيراود] نوكي ر) تيجي بقت ةنيب رافال ع تاو
 دل نوكيال ثبح هئريفريعلا لعب نلاب هلرقملا هن
 ىشريرب اكد بع لع زها زول و نبا كف ورعم ثراو

 نوزاار يعول ىوعرلاعمسترل هنزل انوذأم دوك ل يقي نا
 ىبا عارضا هنازذائ لح ناك هش 30و اضنأر عامك
 لعب داامف فصلا ضرفزوامل ا نلف نإ يعن إذا ميش

 . تاق اكل رافد يصو دلمجو زوالا نالغملا ترم
 . اقحدرلع راو جسر صحي نا نيام ةداميفس ةتياصو
 ١ تموبث وصوم الخ هداهش هزه ت يملا يصوم
  ةنوق اذصق للاخ ةداهمتب تسلوهلةياصولا

 0 ىعي السيم نبا نارصنلا نأ ادهش تلا فو

 ا



 هنبا ةناب دمهشف تيملا ةئرو نمدزتم قارصتركلا اذا
 عم”اقج ماع إذ لعد جرا اذاف تيل وبلا بت
 ولع ةراهش له تسيإو هل هنن َةروص ءاوح> ا
 ءجورالرمو مفر لأ قرا ل همسا اذا الص 7
 مذ دهس تدل تراكؤيصفت هيد اتم 1
 رمادية وحل ها دش ضاق دنع ةسإالنع 1
 يار جويا ةلعط ءاعيالح نيب قاله 0

 نبال نمزمساءاقبل دلت ديال ءاضواوبلا
 ا هيلع ةواقبضر )لا لسا م تلا زاوعي 1

 70 لاولعوهوامبلا ةزعنافءالّسرلاريعدلعملا
 ضر لع النسمات 1
 ةلعيإات عنعاماتبلاة لاا ءاقبلا دلو اير 7

 قسفازا لوف اصعئاني اما صيت جو ثيبح نتبسالا ١ ٠
 قل سلارطو هاا يحله لزرع ىداملا

 اعاصءال ترا عر /ىضاّمل ال زعنيامئاو نيثانشتسملا ٠
 طل الجوي ادانقسفلا امد ةطورشم ءاضَملا ةيلون 1
 مولا راب هنأت هور سماعي امة 0

 يس لون واخ قسد سيل و طياتلا ةاععساو
 لاقاكجراصلل ةليومتمبت سيلا هناا يصتاعناف



 . ةققح عضال الا

 20 التي ررلا اذهان اعز قواسم طر ناطل سلا دان

 3 7 حاصزءربزقو هتماقّمساو ةكالاص هن

 . هانلذاس < لو ةيامئلالل هلابحا امزعل و هانكس ]مم

 0 لمنال هرافا ل ميرلن عوير ذرل نمو تسوق وص

 ةحنزاف ناب لاق ناب اثرا ىكداااالا توم هتنيب
 ١ هوحل ةنإؤ طيب | يعدو كاوا عبزإ طناف هوو تام

 لمس لعد تقفن_ر جنم ةنارقا اذا كلزكو هيرو
 ءاعدااملعدترب لسقيو نواه ركيومو
 مناو هءاضحب حت نمهدزا ىصل قا نمفكلركو

 ] انركذاملو ةتندي [معدو هراا] قير] ةناف هتيصو

 اقع ابو ل21 كو هنا كجراولفهلويراشا

 1 0 لو بالافراج هو ةنيب

 - اهلاهتسياعت هنا عمدا مما هقّؤص | اا ىف هن راَر

 ا ا رس
 ١ ةزلولاو هيب مي كلا زاو لصتد ةؤصو رخل 4
 ١ تلو ءزادوأ قاتلا ,رلو ناو اوس ىصد هةيحون

7 0 
 ا : 0000

 ْ 0 ا ين 1“
00 
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 0 اوةيعوب 5
 2 0 0 هرارقأ ب ا

 فلريربوصملا ىدفازيمريسلا قانآلاف
 ىسحلا هر سو حاز تلاه لاا زعجسدأد
 اقبسانهملا» انما سرمد قنا ا اني هدا نر 1

 يرجو عم ءايامأ نإ تاليه خي مرسلا وا 7

 ثيل ةنيبوي لاح لطاقلط جشلا
 هلاناور اسال ىل هيف عجارا تق او فعسسي 0
 ةنسروميث مرتك ىذ طساواةكلدو '

 تالة فضلنا
 ىلاعت هكلاءاش. نإ هيدا

 نام بدقر ر مدام 10

 0 . نم يزاهسبح
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